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رپرپ لگون  نینوخ و  ورس 

باتک تاصخشم 

.1377  - 1301 دمحا ، يدنجریب ، يدمحا  هسانشرس : 

امهیلع رغصا  یلع  ربکا و  یلع  بانج  البرک  دیهش  ود  يارب  ییاه  هدورس  گوس  رپرپ : لگون  نینوخ و  ورـس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.يدنجریب يدمحا  دمحا  مالسلا / 

.1386 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.ص  108 يرهاظ :  تاصخشم 

9789649710556 لایر :   9500 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  329 ؛ [ - 327  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

رعش .ق --  61 37 - ؟ ع ،) ، ) نیسح نب  ربکا  یلع  عوضوم : 

رعش 61-61ق --  ع ،.)  ) نیسح نب  رغصا  یلع  عوضوم : 

اه هعومجم  یسراف --  رعش  عوضوم : 

اه هعومجم  یبهذم --  رعش  عوضوم : 

یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

1386 3 فلا ع8  / PIR4072 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/00831 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

1141013 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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همدقم

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

زا دناسانـش  یم  ار  دوـخ  یتـقو  هک  مینک  زاـغآ  دـقتعم  هتـسجرب  رعاـش  نیا  یـسودرف ، نخـس  اـب  ار  ثحب  زاـغآ  هـک  دراد  نآ  ياـج 
: هک دنز  یم  مد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  شا  هناقشاع  تدارا  یگدرپسرس و 

یبن تیب  لها  هدنب  منم 

یصو ياپ  كاخ  هدنیاتس 

یم اهلد  رب  هک  تسا  هتساخرب  لد  زا  ینخس  شفیصوت  دراذگ ، یم  نامیا  قشع و  يوک  ناورهر  ياپ  شیپ  ار  يراگتسر  هار  نوچ  و 
: دنیشن

داهن ایرد  وچ  ار  ناهج  نیا  میکح 

داب دنت  وا  زا  جوم  هتخیگنارب 

هتخاس وا  رب  یتشک  داتفه  وچ 

هتخارفا رب  اهنابداب  همه 

سورع یتشک  بوخ  یکی  هنایم 

سورخ مشچ  وچمه  هتسارایب 

یلع اب  نرودنا  ودب  دمحم 

یلو یبن و  تیب  لها  همه 

دیدب ایرد  رود  زک  دنمدرخ 

دیدپان نب  ادیپ و  هن  هنارک 

ندز دهاوخ  جوم  وک  تسنادب 

ندش دهاوخن  نوریب  قرغ  زا  سک 

یلو یبن و  اب  رگا  تفگ  لد  هب 
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یفو رای  ود  مراد  هقرغ  موش 

ریگتسد ارم  دشاب  هک  انامه 

ریرس اول و  جات و  دنوادخ 

نیبگنا یم و  يوج  دنوادخ 

نیعم ءام  كاپ و  همشچ  نامه 

يارس رگید  هب  يراد  مشچ  رگا 

ياج ریگ  یلو  یبن و  دزن  هب 

7 ص :
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تسا نم  هانگ  دیآ  دب  نیز  ترگ 

تسا (1) نم  هار  نید و  نیا  تسا و  نینچ 

هب يا  هراشا  هکلب  تسین ، یناسنا  یعیبط  تأیه  يرهاـظ و  ياـه  هولج  زا  نخـس  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  كاـنبات  يامیـس  زا  نخس 
ار ناگدنـسیون  نارعاش و  نانچ  ناشکاپ  ياهبلق  كانبات و  راونا  هک  تسا  یناـیاوشیپ  راـتفر  رادرک و  راـتفگ و  هتـسجرب و  تیـصخش 
هب ار  ناگمه  هک  یتموکح  ساره  میب و  هدرتسگ  هیاس  هدوب و  اه  هولج  نیا  نایب  رد  هک  یتالکـشم  همه  اـب  هک  تسا  هدرک  بوذـجم 
هک تسا  نیا  ام  ششوک  .دنا  هتشاد  هضرع  اهلد  رضحم  اهمـشچ و  رظنم  رب  يرنه  تروص  هب  ار  یگتفیـش  باتزاب  هتـشاد ، یماو  هزرل 
رد بلاق  نیرت  هدـمع  رعـش  هک  تهج  نآ  زا  تسا  یعیبط  .مینک  هراشا  اه  هولج  نیا  زا  ییاه  هناشن  اـهتدارا و  نیا  زا  ییاـه  هشوگ  هب 
زا عوضوم ، ینیـشنلد  رب  هوـالع  هک  دوب  دـهاوخ  موظنم  رتشیب  دوش  یم  هئارا  هک  يدـهاوش  تسا ، یـساسحا  یفطاـع و  لـئاسم  ناـیب 

ار نآ  هک  دراد  یبدا  باّذج  هنوگ  نیا  فیرعت  رد  هشیر  رعـش ، هب  هّجوت  نیا  هتبلا  .تسا  دـنم  هرهب  زین  مالک  یقیـسوم  نزو و  ییابیز 
رد ساسحا  هفطاع و  یگدروخ  هرگ   » ار نآ  بیکرت  دـنا و  هتـسناد   (2)« رّکفتم ناسنا  هقیقر  تاساسحا  تـالاعفنا و  فطاوع ، هجیتن  »

دشاب یناسنا  هفطاع  ساسحا و  يرنه  لاقتنا  هلیسو  نیرت  هدمع  دناوت  یم  یبدا  هنوگ  نیا  .دنا  هدرک  فیرعت   (3)« نیگنهآ لکش  کی 
رعاش هک  بیترت  نیدب  .تسا  رثؤم  اهنآ  شریذـپ  رد  بلاطم و  نایب  رد  رگید  ياه  هنوگ  زا  شیب  دراد ، هک  ییاه  هبذاج  ببـس  هب  هک 

یبلطم رد  ات  دـهد  یم  هزیگنا  درف  هب  دـنک و  یم  ّرثأتم  صاخ  یتهج  رد  ار  اهناسنا  فطاوع  تاـیح ، ياـه  هظحل  ندیـشخب  مّسجت  اـب 
اب رعش  دنویپ  هک  تسا  تبسانم  نادب  ّرثأت  نیا  .دناسر  ماجنا  هب  ار  يراک  ای  دشیدنیب  کین 

اهیداش فیصوت  ای  اهمیب  اهدیما و  نایب  رتشیب  تسد  نیا  زا  ییاه  هدورس  تسا و  میدق  یـساسحا و  يدنویپ  یناسنا ، یگدنز  ناسنا و 
.تسا یناسنا  صاخ  لئاسم  ای  رگید  ياهناسنا  هب  تبسن  ناسنا  کی  فطاوع  تاساسحا و  هاگیلجت  تیاهن  رد  اهجنر و  و 

ياهتلیـضف اهیگرزب و  هک  تساه  هدورـس  نیرت  میدـق  زا  یـساسحا و  رعـش  عون  زا  یـشیاتس ، ياه  هنوگ  اـی  هیثرم  زا  ّمعا  ینید ، رعش 
.دنک یم  وگزاب  هتـسجرب  ياهناسنا  ای  تعیبط  ياروام  تمظع  ربارب  رد  ار  یناسنا  ساسحا  ینید و  فطاوع  دیاتـس و  یم  ار  يداقتعا 

نینچمه

8 ص :
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هدـمع ياهفدـه  هب  اهنآ  ندیـسر  گرزب و  ياهراک  ماجنا  رد  اهناسنا  شخب  هزیگنا  دـناوت  یم  هک  تسا  يا  هبذاجرپ  راـثآ  رامـش  رد 
.ددرگ

یظفل يراتخاس -  ياه  هبنج  يروص و  ياهرایعم  ساسارب  نآ  دـقن  رعـش و  یـسررب  ًابلاغ  یمالـسا ، فراعم  هتـشذگ  رد  هک  اجنآ  زا 
هدیـصق اـی  يونثم  هلمج  زا  ار  نآ  هتـسنادن و  صاـخ  يا  هنوگ  ار  رعـش  عون  نیا  تسا ، هدـش  هّجوت  نومـضم  ینعم و  هب  رتمک  هدوب و 

تسا و توافتم  راعشا  رگید  اب  راتخاس  فده و  تهج  زا  اّما  تسا ، ییاور  یفیصوت و  هچ  رگا  راعـشا  نیا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرمش 
یم هدورـس  ییوج  باوث  ای  سفن  عانقا  يارب  داقتعا و  ربارب  هک  تسا  یغیلبت  يرعـش  اریز  دـیآ ، رامـش  هب  یلقتـسم  هنوگ  هک  دراد  اج 

ینید و فطاوع  راعـشا ، نیا  یلـصا  هیاـم  . (1) دراد یعاـمتجا  یقـالخا و  تـالامک  بسک  تهج  رد  یـشخب  هزیگنا  فدـه  دوـش و 
روش و اپارـس  هک  دـنک  یم  ریخـست  ار  هدـنیوگ  حور  بلق و  نانچ  نآ ، ياهتیـصخش  تمظع  یعوضوم و  هوکـش  هک  تسا  يداـقتعا 

یتردق چیه  هدنیارس  رواب  رد  .دنک  نایب  نآ  لصا  زا  رتدنمهوکش  یتح  ار  یتیونعم  ای  يرنه  تروص  هب  ار  يا  هتکن  ات  دوش  یم  قوش 
.دشاب هتشاد  وا  اب  يرسمه  هیعاد  ای  دشاب  حودمم  برق  سوب  ناتسآ  دناوت  یمن  یتمظع  چیه  و 

تیناّقح نایب  هب  راعشا  نیا  ناگدنیارس  اریز  تسا ، دّهعتم  رعش  ياه  هنومن  نیرتزراب  هکلب  تسین ، دّرجم  رنه  اهشیاتس  اهفیصوت و  نیا 
هتخادرپ یهلا  ناربهر  ینید و  نایاوشیپ 

مه فده  .دنـشوکب  هدامآ  ياهلد  اهنهذ و  هب  نآ  لاقتنا  رد  دننک و  وگزاب  ار  یقیاقح  راذـگرثا  يرنه و  ینابز  هب  ات  دـنا  هدیـشوک  و 
هچ .تسا  هدوب  هشیپ  متـس  نارگتموـکح  لاـبق  رد  يزیتـس  ملظ  یهلا و  تلادـع  زا  ییاـه  هبنج  ندـنایامن  تداعـس و  هار  نداد  ناـشن 

: دیوگ یم  یگماکدوخ  دادبتسا و  هماگنه  رد  هک  رتریگارف  رتارف و  نیا  زا  يدّهعت 

ریسا هدنام  هم  لاس و  نوعلم  وید  تسد  هب  يا 

نیقیلا نیع  زا  هتشگرب   ، نامگ رب  هدرک  هیکت 

وش حون  هنیفس  رد  یهاوخ  شیوخ  تاجن  رگ 

نیهر لد  ياون  یب  وت  یهر  نوچ  یشاب  دنچ 

9 ص :

هرامش 4، یهوژپ ، ناسارخ  همانلصف  یغیلبت ،» يداقتعا  همان  تبقنم  کی  ای  ینید  هسامح  کی  همان ؛ نارواخ  ، » اضر دمحم  دشار ، - 1
ص 47.
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سرتم نافوط  زا  ریگ و  ردیح  دالوا  نماد 

نیسپ ردنا  عزف  نیا  ناشنب  ریگ و  یتشک  درگ 

زور هب  ییاشگن  هزور  زگره  وت  ییاساین  رگ 

نیبج ینادرگ  شیر  نودیمه  بش  زامن  و ز 

تسار وت  خزود  وا  لآ  یلع و  رب  ّالوت  یب 

(1) نیرب دلخ  زا  مینست و  زا  یمیلست  یب  راوخ و 

، دراد يا  هسیاقم  هبنج  هاگ  ریخا ، عون  هک  تسج  يداهشتسا  تایبا  اه و  هیثرم  یفیصوت ، ياه  هعطق  رد  دیاب  ار  راعشا  عون  نیا  هنیشیپ 
میدق زا  .تسا  ییوج  باوث  شیاتس و  هاگ  غیلبت و  تهج  رد  رتشیب  دنک و  یم  ادیپ  یفیصوت  هغبـص  يزردنا  یمکح و  راعـشا  رد  اّما 

: تسا هدورس  ریما  ترضح  شیاتس  رد  ییاسک  هک  تسا  يا  هعطق  یغیلبت  یشزیگنا و  ياه  هنوگ  نیرت 

ربمیپ هک  ار  یسک  ياتسب  نک و  تحدم 

راک همه  داد  ودب  درک و  انث  دوتسب و 

دشاب هک  تسا و  هدوب  هک  لاح و  نیدب  تسیک  نآ 

راّرک ردیح  ناهج  دنوادخ  ریش  زج 

ناد يا  هریاد  لثم  هب  ار  يده  نید  نیا 

راگرپ طخ  ردیح  زکرم و  ام  ربمغیپ 

ربمیپ داد  یلع  هب  ملاع  همه  ملع 

(2) رازلگ هب  لیس  دهد  هک  يراهب  ربا  نوچ 

زا تسا  یلـصف  دراد ، مه  ییوج  هضراعم  فدـه  یـشزیگنا ، یقیوشت و  ياـه  هبنج  رب  هوـالع  هک  يداـقتعا  ياهـشیاتس  نیرتهب  زا  و 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  نینمؤملاریما  یفرعم  رد  هقیدح 

لد قدص  هک  تسا  تهج  نآ  زا  رتشیب  راعـشا  نیا  تیمها  .تساهنآ  تداهـش  نایب  مه  یگدـنز و  حرـش  مه  هک  شکاپ  نادـنزرف  و 
هک تسا  هدرک  شبوذـجم  نانچ  نایاوشیپ  نیا  یهلا  ياه  هولج  اّما  درادـن ، عّیـشت  بهذـم  دایز  لامتحا  هب  هک  دـیامن  یم  ار  يرعاـش 

رد تیب  اهدص 
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10 ص :

.95 صص 94 -  ، 1367 نارهت ، سوت ، تاراشتنا  وا ،) هشیدنا  یگدنز و   ) يزورم ییاسک  نیما ، دمحم  یحایر ، - 1
ص 136. لوا ، پاچ  یبیج ، ياهباتک  یماهس  تکرش  یسراف ، رعش  ناگنهاشیپ  دمحم ، دیس  رتکد  یقایسریبد ، - 2
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ریما ترضح  فیصوت  رد  تسا  راورخ  نآ  زا  یتشم  و  رایـسب ، نآ  زا  یکدنا  ریز  ياه  هنومن  دیارـس و  یم  نانآ  تیـصخش  فیـصوت 
: مالسلا هیلع 

لوضف يارس  تفآ  لضف  نآ ز 

لوسر راد  ملع  رادملع و  نآ 

ملع زا  زارفرس  لیفارس  نآ 

ملح زا  زآ  وید  توملا  کلم 

میلست هر  زا  هدرک  ادف  نآ 

...میهاربا وچ  رسپ  مه  ردپ  مه 

ریدغ زور  هب  یفطصم  بیان 

...ریزو هب  ارورم  عرش  رد  هدرک 

هِلا هب  یفطصم  هتفگ  وا  رهب 

«... هالاو نم  ِلاو   » دنوادخ ياک 

تسود نادزی  تسا و  نمشد  نت  هک  ره 

...تسوا ملعلا » یف  نوخساّرلا   » دناد

فیغر ود  کی  هب  یلئاس  یپ  زا 

...فیرشت ارو  یتا » له   » تروس

زامن توق  شترسح ز  توق 

...داب نتشگ  ار ز  خرچ  هتشاد 

تسوکن هن  یلع  اب  هک  ره  بناج 

(1) تسود مرادن  نم  شاب ، وگ  هک  ره 
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: مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  هراب  رد  و 

یلو ماشم  رد  هک  نآ  یلعوب 

یلع يوب  شناوسیگ  زا  دیآ 

دوب وا  یفطصم  نیعلا  هّرق 

...دوب وا  ایفصا  موقلادّیس 

ناطلس زا  تدایس  رد  شبسن 

...نادزی زا  تداعس  رد  شبسح 

وا لیالد  رد  قدص  جهنم 

...وا لیاحف  رد  هدنز  يرتهم 

درک شکاله  ودع  رهق  رهز 

...درک شکاندرد  كایرت  دقف 

شفک ياخس  زا  دابآ  هدنام 

...شفرش زا  تّوبن  نادناخ 

ادخراب نیرفآ  رازه  دص 

(2) ازج زور  هب  ات  داب  نسح  رب 

: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  و 

نیسح ریما  یضترم  رسپ 

نینوک رد  دوبن  ییونچ  هک 

شفرش تهابن  ّزع  تبنم 

...شفطل تهازن  نید  تمشح 
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نییلع نیمز  رد  وا  لصا 

...نیقی نامسآ  ردنا  وا  عرف 

شود هب  هدیشک  ار  ورم  یفطصم 

...شوغآ رد  هدیرورپ  یضترم 

11 ص :

ات 262. زا ص 244  هتفرگرب  يوضر ، سردم  هیشحت  حیحصت و  هعیرّشلا ، هقیرط  هقیقحلا و  هقیدح  مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 1
.دعب هب  ص 264  يوضر ، سردم  هیشحت  حیحصت و  هعیرّشلا ، هقیرط  هقیقحلا و  هقیدح  مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 2
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لالج رحب  يرهوج ز  يوبن 

...لامج قدص  لامک  زا  هتفای 

رخآ یب  تسا  یلوا  وا  قشع 

...رهاظ یب  تسا  ینطاب  وا  زار 

تخاس لزنم  ماقم و  نوچ  البرک 

...تخات يو  رب  دایز  لآ  هگان 

دایز نبا  دیزی و  صاعورمع و 

داع حلاص و  دومث و  موق  وچمه 

رارحا ناگس  نآ  هدرک  افج  رب 

راکنا هر  رب  دقح  زا  هتفر 

دادیب هر  رد  هدروان  چیه 

دای ار  یضترم  ار و  یفطصم 

دعم شیوخ  يارب  خزود  هدرک 

(1) دمحا رب  هدیزگ  ار  مکحلاوب 

: تسا هلوقم  ود  تابثا  رب  فوقوم  ًابلاغ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  اه  هراوگوس  ای  ینید  ای  یشیاتس  راعشا  نیا 

.تیمولظم تیناّقح 2 -   - 1

تیناّقح فلا - 

هرهب يداقتعا  ياه  هیام  زا  هاگ  اهشیاتس  نیا  اریز  دشاب ، هتشاد  توافتم  ياه  هنوگ  نارعاش  رظن  زا  بلطم  نیا  تابثا  هک  تسا  یعیبط 
ياهفیصوت قیرط  زا  رتشیب  ات  دیشوک  میهاوخ  ام  .تسا  نایاوشیپ  نیا  هنوگ  يادخ  قالخا  یناسنا و  لیاضف  رگنایب  هاگ  دراد و  يدنم 

رتریگمـشچ و همئا  ّتیـصخش  یگتـسجرب  هک  تساه  هلوقم  نیا  رد  اریز  مینک ، یفرعم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يامیـس  يراـتفر ،
یفطاع یـساسحا و  هن  تسا  يا  هسیاقم  نانآ  ياهتفایرد  دـنا و  هدرک  نایب  نشور  ار  قیاقح  باـب  نیا  رد  نارعاـش  .تسا  رتراذـگرثا 
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، تسا فارتعا  نیا  زا  وا  هدنرادزاب  یبهذم ، تاهج  هک  اسب  هچ  دنک  یمن  لصفالب  تیالو  زا  نخس  تحارص ، هب  ییانـس  ًالثم  .فرص 
وا زج  یسک  ببس  نیمه  هب  تسا و  دننام  یب  یلامک  لیاضف  هدنراد  شناد و  رهـش  ِرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شرظن  رد  اّما 

: دناد یمن  يرتهم  يریم و  هتسیاش  ار 

مارخ يو  رد  سپ  يوج و  رد  ار  ملع  هنیدم  وش 

یتشاد رد  رب  هقلح  نوچ  نتشیوخ  رخآ  یک  ات 

12 ص :

.دعب هب  ص 266  يوضر ، سردم  هیشحت  حیحصت و  هعیرّشلا ، هقیرط  هقیقحلا و  هقیدح  مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 1
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تسا رد  ردیح  ار  ملع  رهش  هک  یناد  یمه  نوچ 

(1) نتشاد رتهم  ریم و  ردیح  هک  زج  دوبن  بوخ 

: ربکا یضاق  تسا و  رمحا  درگوگ  هک  دناد  یم  وا  ِنآ  زا  مه  ار  تواضق  دنسم 

نید هار  رد  لیح  سومان و  هب  دشاب  اور  یک 

نتشاد ربکا  یضاق  دنسم  رب  ار  وید 

دوب یلقع  رصتخم  یناد  وت  نوچ  میوگ  هچ  نم 

(2) نتشاد رمحا  درگوگ  زا  رت  نوزفا  كاخ  ردق 

: دریگ یم  هرهب  یسایق  ياهلالدتسا  یلقن و  لیالد  زا  وا  یلامک  تافص  تابثا  رد  و 

شنت ناج و  يارب  زا  یفطصم 

شنهریپ هالک و  رهب  هن ز 

ملع تیالو  رد  هدرک  وا  مان 

(3) ملح زا  بارتوب  ملع و  زا  یلع 

: دریگ یم  هجیتن  و 

ریش يدناوخ  يادخ  شک  يردیح 

ریشمش هیواعم  رب  يدز  یک 

درازاین ار  هابور  ریش 

(4) ...دراذگن هدنز  روگ  دص  کیل 

: دنک یم  هیجوت  و 

گرتس ناهج  وا  رب  دش  نآ  زا  گنت 

(5) گرتس درم  دوب و  گنت  ناهج  هک 
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: دیارس یم  شیوخ  تاداقتعا  نایب  رد  ورسخ  رصان  و 

ینوراه یسوم و  رسپ  هریبن و  وت 

(6) مناماه رکشل  يودع  نم  لبق  نیز 

: غیلبت رد  و 

يادخ رما  زا  هک  تنتفر  دیاب  نآ  يوس 

(7) تسا رد  دنوادخ  ملع  درخ و  هنیزخ  رب 

: ای

ار لوسر  ملع  هنیدم  رم  دوب  رد 

شتناما يازس  دوبن  وا  زج  اریز 

وش ملع  رهش  رد  هب  تدیاب  ملع  رگ 

(8) شتداعس رون  دباتب  تلد  رب  ات 

تسا رت  هبذاجرپ  رتزیمآزمر و  رت ، هداشگ  تهج  دنچ  زا  اه  هراوگوس  رد  نخس  نادیم 

13 ص :

ص 468. ییانس ، تاراشتنا  يوضر ، سردم  ششوک  هب  ناوید ، مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 1
صص 468-9. ییانس ، تاراشتنا  يوضر ، سردم  ششوک  هب  ناوید ، مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 2

ص 250. ییانس ، تاراشتنا  يوضر ، سردم  ششوک  هب  ناوید ، مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 3
صص 249-250. ییانس ، تاراشتنا  يوضر ، سردم  ششوک  هب  ناوید ، مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 4

ص 255. ییانس ، تاراشتنا  يوضر ، سردم  ششوک  هب  ناوید ، مدآ ، نب  دودجم  ییانس ، - 5
ص 198. نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يونیم ، یبتجم  ققحم و  يدهم  ششوک  هب  ناوید ، نیعموبا ، ینایدابق ، ورسخرصان  - 6
ص 317. نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يونیم ، یبتجم  ققحم و  يدهم  ششوک  هب  ناوید ، نیعموبا ، ینایدابق ، ورسخرصان  - 7
ص 180. نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يونیم ، یبتجم  ققحم و  يدهم  ششوک  هب  ناوید ، نیعموبا ، ینایدابق ، ورسخرصان  - 8
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.تسا نانآ  ساسحا  هفطاع و  تیاهن  رگ  هولج  دراد و  قلعت  یعیش  نارعاش  هب  هدش  هدورس  اهشخب  نیا  رد  هک  يراعـشا  نیرتشیب  اریز 
زا .تسانشآ  ود  ره  ناگدنونش  ناگدنیارـس و  ياهلد  اب  ینید ، ياهرواب  زا  رظن  فرـص  هک  تسا  اه  هراوگوس  هیامنورد  رگید ، هبنج 

هزرل هب  ار  هدندونش  لد  ياهرات  مه  دراذگ و  یم  شیامن  هب  ار  هدنیارس  هودنا  مه  نآ ، ندورس  ور  نیا 

هیامتسد ارمالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رطاخ  ّملأت  رغـصا و  یلع  تداهـش  زا  ییاه  هولج  یتقو  يدرگتـسد  يراونا  .دروآ  یمرد 
: دنک یم  شیوخ  هفطاع  ساسحا و  نایب 

نوزحم رهاوخ  تسد  شتفرگ ز  هاش 

نوخ رپ  لد  اب  هاگبرح  يوس  هب  دش 

نود هپس  نآ  نایم  شدنلب  درک 

نونکا نم  ریغص  نیا  موق ، يا  هک  تفگ :

مه اب  هتخادگ  شطع  زا  شبل  ماک و 

تسا ریغص  هک  نیا  دیهد  شبآ  هرطق 

تسا ریسا  ملظ  تسد  هب  تسا و  هنگ  یب 

تسا ریطم  ربا  وچمه  کشا  زا  شا  هدید 

تسا رینم  ردب  وچ  افص  زک  وا  ضراع 

مک شطع  وا ز  يایض  عاعش و  هتشگ 

زا ار  دوخ  ترفن  دبایرد و  ار  هعجاف  يافرژ  ات  دنک  یم  بذج  بلج و  ار  يا  هدـنناوخ  ای  هدنونـش  ره  هک  دیارـس  یم  كانزوس  نانچ 
: هک دنک  زاربا  ادخ  نانمشد  هنایوج  هنیک  یتخسرس  تواقش و 

راّدغ دحلم  دعس  نبا  ادف  درک 

راد نامک  ریلد  ياک  تفگ  ار  هلمرح 

راگفا كدوک  نیسح و  باوج  وت  هد 

رایسب هزیاج  ریما  زا  رگا  یهاوخ 
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مهرد هب  تخورف  نید  هظحل  نیا  تدیاب 

(. ص 30 يدرگتسد ) يراونا   ) ییادوس رازلگ ، ناوید  )

: هراوگوس مه  تسا و  یشیاتس  مه  ص 111 ) ، 1376 يدابآزرب ، ششوک  هب  ناوید ،  ) ینیئان تربع  مالک  رد  رثأت  نیا  و 

تسا ربکا  یلع  رکشل ، يا  تسین  دّمحم  نیا 

هدمآ راگفا  لد  یلیل  تفص ، نونجم  شمغ  زک 

14 ص :
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ناوجون نیا  اییوگ  درادن  رگید  يروای 

هدمآ رای  یب  ناطلس  نآ  يرای  یپ  زا 

ورهام ناوج  نیا  تسا  دوجو  رصم  فسوی 

هدمآ راتفرگ  ناگرگ  ام  گنچ  رد  نینچنیاک 

وا هک  نوگ  شتآ  بآ  زا  كاخ ، هب  شدیزیرب  نوخ 

هدمآ راک  نیا  رهب  اج  نیا  تسود  ياوه  رد 

يردیح ّرف  ّرک و  اب  هپس  رب  دش  رو  هلمح 

هدمآ رارشا  لیخ  گنج  هب  یتفگ  یضترم 

مصخ رارف  قبیز  نوچ  مزهنم  شّرف  دش ز 

هدمآ راهنز  هب  شدزن  ودع  حور  دسج  و ز 

هاش دزن  ردنا  دمآ  درک و  رایسب  ششوک 

هدمآ رایسب  مخز  ممسج  هک  رگنب  ردپ  ياک 

نزب یبآ  مشتآ  رب  یگنشت  زا  متخوس 

هدمآ رات  شطع  زا  مشچ  ناوت ، ممسج  زا  هتفر 

شومخ ینعی  نید  هاش  متاخ  داهنب  شبل  رب 

هدمآ رارسا  زک  یناهنپ  تسا  يزمر  نیا  ردنو 

ناوج نآ  لصو  هنشت  قشع و  ماج  زا  دوب  تسم 

هدمآ راهظا  رهب  زا  ناغم  ریپ  رب  رد 

نیا تسا و  یـشیامن  ینایب  رتشیب  دراد و  رگید  ییاوه  لاح و  دـشاب ، هتخوسلد  نارهاوخ  ناردام و  لاح  نایب  یتقو  اـه  هراوگوس  نیا 
زا ار  ییاه  هراشا  دراذـگ ، یم  شیاـمن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شناوج  دـنزرف  مغ  رد  نوخرگج  يـالیل  هلاـن  ار  اـه  هولج 

: مینک یم  لقن  ص 99  ، 1338 نارهت ، هیمالسا ، بتکلاراد  پاچ  یناپمک )  ) یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  جاح  ناوید 
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میلانب مه  اب  ات  هک  لبلب  ایب 

میلاح هدیروش  شک و  نارجه  ام  هک 

15 ص :
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يراذعلگ ام  زو  تفر  لگ  وت  ز 

يراز هآ و  ار  ام  دایرف و  ار  وت 

تسا دیما  رگید  لگ  لصو  ارت 

تسا دیع  وت  رهب  زا  رگید  راهب 

تسین لدب  ار  مراذعلگ  نکیل  و 

...تسین لما  ار  ام  يرگید  راهب 

داب رب  تفر  نم  نشلگ  زا  یلگ 

دای زا  تفر  دهاوخن  رشحم  ات  هک 

كاخ رد  هدیدمغ  نم  زا  دش  یلگ 

...كاچ نهریپ  دز  شمتام  رد  لگ  هک 

: رت هنانگهودنا  نیا  زا  و 

یلیل ناوج  مغ  نوخ ز  دش  هراخ  گنس  لد 

یلیل ناوتان  لد  نونجم  هتشگ  هک  بجع  هن 

رون کلف  کی  تفرب  هاش  نشور  مشچ  ود  ز 

یلیل ناور  نت  هک ز  ای  ناور ، دش  همیخ  وچ ز 

هدازهاش قارف  روش  زا  دش  نوخ  هاش  لد 

...یلیل ناغف  مرح و  ناوناب  ياون  ز 

مغ نیز  تخیرب  نیشن  هردس  رئاط  لاب  رپ و 

یلیل نایشآ  داتفا ز  تزع  يامه  وچ 

یهلا یّلجت  روط  هلخن  داتف  وچ 
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(133 ، 1376 يدابآزرب ، ششوک  هب  ناوید ،  ) یلیل ناشفررش  هآ  دش ، دنلب  کلف  هب 

تیمولظم ب - 

بجوم يرگید  لماوع  هکلب  تسین ، فعـض  یناوتان و  زا  یـشان  دراوم -  نیا  رد  صوصخ  هب  هشیمه -  تیمولظم ، هک  تسناد  دـیاب 
هب ندیـسر  يارب  دنراد  شوخان  هک  ار  هچنآ  یتح  دننک و  توکـس  نامز  تیعقوم  ای  تقو  تحلـصم  بسح  هب  نادنمناوت  ات  دوش  یم 

نینچ رگنایب  هیقـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هراشا  .دنریذپب  تسرد  تفایرد  کی  ساسارب  ای  رت  مهم  یفدـه 
«... تّرَق ُّمث  ْترَدَه  ٌهَقِشْقِش  َکِلت  ساّبع  نبای  : » تسا یتلاح 

يایوگ مالک ، نیا  . (1) ًابْهَن » ِیثاُرت  يَرَا  ًاجَش ، ِقلَحلا  ِیف  و  ًيذَق ، ِنیعلا  ِیف  ُترَبَصف و  »

16 ص :

...داتسیا زاب  درک و  ادص  هک  تسا  رتش  هقشقش  نیا  سابع  رـسپ  يا  )= ص 46 مالسالا ، ضیف  ملق  هب  هغالبلا ، جهن  حرـش  همجرت و  - 1
( .مدید یم  هتفای  جارات  ار  دوخ  ثاریم  هک  میولگ  رد  هدیلخ  ناوختسا  دوب و  منامشچ  رد  راخ  هک  یلاح  رد  مدومن  يرابدرب 
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يارب لب  یناوتان ، لیلد  هب  هن  توکـس  نیا  دـسرب و  رادـقح  هب  تفالخ  مّلـسم  قح  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  عنام  تحلـصم  هک  تسا  نآ 
ملح ات  دهد  یم  هزیگنا  ار  ییانس  نوچ  يرعاش  هک  تسا  یجنس  تیعقوم  يرگن و  تحلـصم  نیمه  .تسا  هدوب  مالـسا  حلاصم  ظفح 

: دیاتسب يداقتعا  ینید و  هکلم  کی  ناونع  هب  ارمالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرابدرب  و 

يدنکفین رپس  نامصخ  زور 

يدنچ کی  تسب  راک  ار  مکح 

داد تلهم  دنچ  زور  ار  مصخ 

(1) داهن ماد  ياپ  مصخ  مرجال 

رد هکلب  یفیـصوت ، راعـشا  رد  اهنت  هن  تیمولظم  نیا  و  تسا : ییاناوت  نیع  وا  تیمولظم  هک  دـیوگب  هراشا  هب  مه  تیالو  هلأـسم  رد  و 
نآ زج  ای  هودنا  نایب  ای  فیـصوت  يانبم  هچ  رگا  تسا ، مالک  هیامناج  نآ  ریغ  اهـشیاین و  يا  هراوگوس  یـشیاتس ، زا  معا  راعـشا  مامت 

رارق

هبذاج دهد ، لکـش  ار  اهنومـضم  همه  دوخ  نوماریپ  دناوت  یم  یتنـس  تاداقتعا  ینید و  ياهرواب  دننام  هک  تسا  يروحم  .دریگ  یم 
اه هراوگوس  رتشیب  دش  دهاوخ  هئارا  بلطم  همادا  رد  هک  يدهاوش  رد  ور  نیا  زا  .دهد  یغیلبت  یشیاتس و  یفیصوت ، تیفرظ  دشخبب و 
رب رد  مامت  هب  کیدزن  اـی  یماـمت  هب  ار  اـهتیفرظ  نیا  هعومجم  دـناوت  یم  هک  تسا  هجوت  دروم  ییاهنومـضم  هکلب  تسین ،  رظن  دروم 

یـشیاتس ياه  هبنج  تسا و  ییانـس  زا  هک  ریز  تایبا  هب  .دشاب  هدنیوگ  تاساسحا  فطاوع و  هدـننک  نایب  فلتخم  تاهج  زا  دریگب و 
: دینک هجوت  دراد  يرترب  اه  هبنج  رگید  رب  نآ 

يدوب نوبز  ناسخ  زا  یلع  هن 

يدوب نوچ  شیمواگ  اب  ریش 

تشادن حور  هک  ار  کلم  تروص 

تشاذگب یتروص  درم  یپ  زا 

دنارب کین  تفرگ و  ینعم  کُلم 

دناوخرب نتشیوخ  لزع  تیآ 

تسا یلاخ  شتّبحم  زک  ره  لد 

(2) تسا یلاتحم  قرز و  هک  نآ ، تسا  لد  هن 
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17 ص :

ص 257. هقیدح ، - 1
صص 260-261. هقیدح ، - 2
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هلمج زا  دوخ  هکلب  دنا ، هدماینرب  نطاب -  رهاظ و  سفن -  رهاظم  اب  لادج  زا  هک  دناد  یم  ینازابسوه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  وا 
: دنا هدش  نانآ 

تخاسب سفن  دیزیاب  وا  هک  ره 

(1) تخانشن ار  دیزیاب  تلاح 

: دیوج یم  يّربت  تروص  نیدب  نانآ  زا  و 

ریپ دشاب  صاعورمع  ار  هک  نآ 

ریم دشاب  دیلپ  دیزی  ای 

تسا نیرفن  باذع و  قحتسم 

...تسا نید  دب  لاعف و  دب  هر و  دب 

دیزی رمش و  رادتسود  مین  نم 

(2) دیعب دهع  هب  منم  هلیبق  ناز 

هتفرگ یـضراعت  هبنج  هاگ  هتفای و  يرتشیب  باتـش  یعامتجا ، عاضوا  اب  بساـنتم  یجیردـت ، ریـس  نیا  یعفادـت و  یفیـصوت  دـنور  نیا 
نایب رت  حیرـص  رت و  هدرتسگ  تروص  هب  ار  دوخ  ياهتفایرد  اه و  هشیدـنا  دـنا  هتـسناوت  نارعاش  دـعب  هب  متفه  نرق  زا  هک  نانچ  تسا ،

دننک و

تسا هداد  لقتسم  تروص  ار  يرعش  هنوگ  نیا  تحارـص ، یگدرتسگ و  نیا  .دنهد  رارق  مدرم  تواضق  ضرعم  رد  ار  دوخ  تاداقتعا 
هدمع ياهعوضوم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  درکدای  بقانم و  نایب  ییوج ، باوث  ای  غیلبت  فده  اب  رعاش  و 
مهیلع هـمئا  تـبقنم  رد  هـک  ار  يداـقتعا  یــشیاتس -  رعــش  یجیردـت  ریــس  دیــشوک  میهاوـخ  اـج  نـیا  رد  .تـسا  هدـیزگرب  يرعش 

هـشیدنا باتزاب  لاح  نیع  رد  تسا  یقالخا  لیاضف  هب  طوبرم  ًابلاغ  هک  دهاوش  نیا  .مینک  نایب  يدـهاوش  لقن  اب  هدـش  هدورـسمالسلا 
طیارـش و ساـسارب  دـبای و  یم  شرورپ  عاـمتجا  کـی  رد  هک  تسا  یناـسنا  رعاـش ، اریز  تسه  مه  ناـمز  ره  رد  مدرم  یعمج  ياـه 

نیدب .تسا  اهتیعقاو  نامه  دهد  یم  ماهلا  وا  هب  هچنآ  دنک و  یم  راک  عامتجا  نامه  ياهرایعم 

: دنک یم  وگزاب  ار  یعمج  رّکفت  ًاعبط  تسا و  یعامتجا  لئاسم  ساکعنا  وا  رعش  بیترت 

يداقتعا ياه  هبنج   - 1

زا اهنت  هن  هک  تسا  رشب  ياهتـشادرواب  نیرتایاپ  نیرت و  يوق  زا  ینامز  ره  رد  دشاب و  هک  یتروص  ره  هب  یبهذم  تاداقتعا  دیدرت  یب 
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نایرج رد  رثؤم  لماوع  نیرت  مهم  زا  دراد و  هژیو  یناکم  مدرم  هشیدنا  رد  مه  یناسنا  یفطاع و  تاهج  زا  هکلب  ینید ، هبنج 

18 ص :

.632 هقیدح ، - 1
ص 272. هقیدح ، - 2
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رب دوـخ  یلمع  هبرجت  يرطف و  شوـه  ددـم  هب  اـیند  رد  تسا و  تاـقولخم  فرـشا  هچ  رگا  ناـسنا  .تـسا  نآ  مّـظنم  ریـس  یگدـنز و 
تعیبـط رهق  ربارب  رد  هک  ناـبیتشپ  یب  تسا  ییاـهنت  لاـب و  رپ و  یب  تسا  يا  هدـنرپ  لاـح  نیع  رد  هتفاـی ، يرورـس  رگید  تادوـجوم 

نیرت گرزب  ینید  نایاوشیپ  دهد و  یم  نیکـست  ار  وا  دروم  ود  ره  رد  نید  .دیوج  یم  یهانپ  ینورد  یحور و  ياهناجلخ  ینوریب و 
و نارعاش ، مالآ  هدنهد  نیکست  مه  ینید ، ياهشیاتس  يداقتعا و  ياهفیصوت  ور  نیا  زا  .دنتـسه  وا  ياههاگ  هیکت  نیرتدنمهوکـش  و 

رعاش شخب  هزیگنامالسلا  مهیلع  همئا  يرگتعافـش  هب  دیما  تسا و  دراوم  نیا  زا  تعافـش ، .تسا  يراگتـسر  هب  اهنآ  هدنهد  دیما  مه 
: دناسانش یم  نینچ  ار  دوخ  نارگتعافش  مراهچ ، نرق  رخاوا  نارعاش  زا  يزار  يریاضغ  کّسمت ؛ نیا  رد 

دوب هدنسب  نت  جنپ  نیا  تعافش  ارم 

نت مناسر  نت  جنپ  نیدب  رشح  زور  هک 

رسپ ود  رتخد و  شردارب و  قلخ و  نیهب 

(1) نسح نیسح و  همطاف  یلع و  دمحم و 

یکاپ و يزار  یماوق  .تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  نایعیـش  هدمع  رواب  ینید و  رگید  مکح  نایملاع ، رب  يرورـس  هانگ و  زا  یکاپ 
: دیاتس یم  نینچ  نیا  ار  نانآ  همه  تمصع 

دندّیس هدزای  یلع  دعب  ز 

راوس تمصع  ز  رد ، نید  نادیم  هب 

يادخ زا  ّصن  موصعم و  كاپ و  همه 

راعش هتشرف  راقو و  ربمیپ 

نید ملع  هتفای  ردپ  ّدج و  ز 

(2) راگزومآ هن ز  راگزور و  زا  هن 

کی دننامه  یناتسهق  يرازن  .تسا  يداقتعا  ماکحا  نایب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  شیاتس  رد  دربراک  رپ  دراوم  زا  زین  هنیفس  ثیدح 
: هک دهد  یم  رادشه  ار  نایلئاضف  یبقانم ،

شیپ نما  یتشک  سپ و  زا  حون  نافوط 

بآ تشذگرد  رس  هک ز  نارّصقم  يا  ناه 

راوتسا هّللا  لبح  هب  دینز  اضر  تسد 
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بارتوب ِدالوا  نماد  تسیچ  لبح  نآ  و 

19 ص :

ص 133. هتفایزاب ، جنگ  - 1
صص 143-4. ، 1334 رهپس ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  يومرا ، ینیسح  نیدلا  لالجریم  حیحصت  هب  ناوید ، يزار ، یماوق  - 2
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رقتسم صوصنم  رّهطم  هّیرذ 

باب چیه  هب  دشابن  ریزگ  وا  باب  زک 

نک تقو  رما  تعباتم  رب و  نامرف 

باتم رس  هدجس  زا  ثراح و  وچ  شکم  ندرگ 

ام گرزب  باجح  تسام  سایق  يار و 

(1) بانج ناز  هدرخ  نیدب  میا  هدنام  مورحم 

: دناد یم  شزرا  یب  ار  لوسر  نادناخ  زج  هب  کّسمت  ومه  و 

لوسر لآ  نماد  نم و  تسد 

لوپ هب  دزرین  تسا  نیا  زج  هچ  ره 

: تسا نینچ  نآ  تیب  دنچ  هک  دراد  يا  هدورس  هنیفس ، ثیدح  هراب  رد  زین  ینادمه  میلک 

حون یتشک  دوب  ملاع  رورس  تیب  لها 

ادخان مه  یتشک و  مه  ایلوا  هاش  تسه 

امنهر نید  هر  رد  دراد  هک  سک  ره  یلع  زج 

اصع نوچ  يدامج  ربهر  نآ  تسا و  روک  ورهار 

نینمؤملاریما نتفگ  یلع  زج  ار  يرگید 

(2) ادخ دیوگ  ار  هلاسوگ  سک  هک  دشاب  نانچنآ 

: دیوگ یم  ینابیش  ام ، نامز  هب  کیدزن  و 

يز حون  هنیفس  ردنا  الب  نافوط  زور 

ادخ دیوگ  یمه  وت  اب  یفطصم  نابز  زک 

ندز دیاب  یفطصم  لآ  كارتف  رد  گنچ 
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ایلوا عمج  يدرگ ز  یفطصم  نوع  هب  ات 

یتشآ دشابن  ار  تلود  ناکرا  وت  هب  ات 

اشداپ عبط  درک  یناوت  لیام  دوخ  هب  یک 

يوجب ار  رد  ورب  ییوج  ار  ملع  هنیدم  رگ 

(3) ارس زا  ددرگن  هگآ  سک  هتسجان ، رد  هک  ناز 

20 ص :

ص 140. ، 1371 نارهت ، یملع  تاراشتنا  لوا ، پاچ  افصم ، رهاظم  حیحصت  هب  ناوید ، یناتسهق ، يرازن  - 1
ص 9. ، 1369 دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  لوا ، پاچ  نامرهق ، دّمحم  ششوک  هب  ناوید ، بلاطوبا ، ینادمه ، میلک  - 2

ص 15. ، 1308 لوبناتسا ، رتخا ، هعبطم  تانایب ، هعومجم  زا  بختنم  هّللا ، حتف  ینابیش ، - 3

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 39 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13943/AKS BARNAMEH/#content_note_20_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم دای  نیمی  نبا  زا  ار  هنومن  تساه ، هدورس  زا  يرایسب  عوضوم  يراگتسر  تاجن و  هب  ندیسر  تالکشم و  عفر  رد  همئا  هب  کّسمت 
: مینک

یلع راچ  ّزع  هب  دمحم  راچ  قح  هب 

ناهج هلمج  يادتقم  نسح  ود  تمرح  هب 

یسوم کی  هب  رفعج و  کی  هب  نیسح و  کی  هب 

(1) ناهرب مغ  دنب  ار ز  نیمی  نبا  هدنب  هک 

: میروآ یم  یناهفصا  شورس  نابز  زا  ار  يراگتسر  يوزرآ  و 

يراگتسر تسزیچ  هچ  هک  یناد 

ّالوت وا  لآ  رب  ردیح و  رب 

تداعس هیام  ناهج  ود  ردنو 

اّربت نتشاد  وا  نمشد  زا 

تلم راگزومآ  ار  متاخ 

امسا راگزومآ  ار  مدآ 

رگید تسد  تسین  یلع  تسد  زج 

(2) الاب بیشن و  ناکما  همه  ردنا 

تسا یفطصم  ناتسب  يارس  ناتسد  هاگ  هک  تسا  یناتسد  رازه  هچ  دناد ، یم  ناهج  ود  رد  زارفرـس  ار  دوخ  تبـسانم  نیمه  هب  ینآاق 
: ّیلو ياهتلیضف  زادرپ  ناتساد  رگید  تقو  و 

لآ لوسر و  رهم  هک ز  ار  يادخ  ّتنم 

مینز امس ، متفه  كرات  هب  فرش  ماگ 

نخس نشلگ  رد  ناتسدرازه  نوچمه 

مینز یفطصم  زا  ناتسد  رازه  مد  ره 
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مینک رس  رارک  ردیح  ناتساد  هگ 

مینز یبتجم  تمزالم  زا  مد  یهاگ 

دور نوخ  يوج  دص  شنیرفآ ، مشچ  زا 

(3) مینز اونین  مغ  ياون  ین ، وچ  هگ  ره 

یقالخا ياهتلیضف   - 2

يده همئا  هّجوتم  ار  نارعاش  شیاتس  هک  تسا  ییاهعوضوم  نیرت  مهم  اه و  هزیگنا  نیرت  هدمع  زا  ّیندل  شناد  یقالخا و  ياهتلیضف 
تهج هب  ار  یبصان  شورخ ؛ مشخ و  رپ  رعاـش  ورـسخ  رـصان  .تسا  هدـش  ببـس  ار  ناـنآ  ناـفلاخم  ِشنزرـس  هدومن و  مالـسلا  مهیلع 

: دنک یم  شنزرس  دناد و  یم  رانک  رب  قح  هار  زا  لوسر  لآ  اب  ینمشد 

21 ص :

ص ، 1363 نارهت ، ییانس  هناخباتک  تاراشتنا  مود ، پاچ  دار ، یناتساب  یلعنیسح  حیحصت  هب  راعشا ، ناوید  يدمویرخ ، نیمی  نبا  - 1
.485

، نارهت ریبک ، ریما  تاراـشتنا  دـلج ،  2 بوجحم ، رفعج  دمحم  رتکد  حیحـصت  هب  ناوید ، ءارعـشلا ،) سمـش  ، ) یناهفـصا شورـس  - 2
ص 2. ، 1340

ص 487. ، 1363 نارهت ، ییاشلگ ، تاراشتنا  يّریه ، رصان  حیحصت  هب  ناوید ، يزاریش ، ینآاق  - 3
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؟ یهن هچ  رب  اضق  هب  دوخ  یلهاک  هنگ و 

تساهفس راک  ینعم  یب  نتفگ  نینچ  هک 

وت رس  رب  هنگ  درک ، اضق  دنوادخ  رگ 

تسار وت  دنوادخ  وت  لوق  هب  وت  هانگ  سپ 

تشز بهذم  نیدب  تسا  يادخ  وت  يز  شنک  دب 

تسافق میب  نیا ، زا  تک  يراین  تفگ  یم  هچ  رگ 

درخ لها  دور  ربج  ردق و  نایم  هب 

تساجر فوخ و  هرود  هنایم  هب  اناد  هار 

يوجب تسار  هر  ربج  ردق و  نایم  هب 

(1) تسانع درد و  ردق  ربج و  درخ  لها  يوس  هک 

: هک تسا  يزاریش  یناغفاباب  نخس  رتراکشآ  نیا  زا  و 

رخآ وگب  یبصان  يا  وت  رکم  ناغف ز 

تسا ندز  یتسود  فال  ینمشد و  هچ  نیا  هک 

باریس دوش  اجک  رثوک  یقاس  ماج  ز 

(2) تسا نددرُد  ياوه  رب  رس  هساک  هک  ار  وت 

دنک یم  فیـصوت  شتآ ، رد  هنادواج  دـناد و  یم  یجراخ  نوعلم و  ار  تیب  لها  هاوخدـب  نیزگ ، تلزع  ناوخ  بقانم  ماـسح ، نبا  و 
«: راّنلا نم  َنیجراخب  مُهام   » هک

تسا یجراخ  نوعلم و  وت  ِتیب  لها  هاوخدب 

نیجراخب مه  ام  لوق و  تسوا  نأش  رد 

تسا يرفاک  رارقا  وت ز  ترتع  راکنا 
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نیبیط لآ  ینمشد  تسا  یکاپان 

وت نادناخ  تبقنم  تسا  نم  نید 

...نید هب  نید  درواین  هک  یسک  دوب  نید  یب 

22 ص :

ص 21. ورسخ ، رصان  ناوید  - 1
ص 24. ، 1363 نارهت ، لابقا ، تاراشتنا  يراسناوخ ، یلیهس  دمحا  حیحصت  هب  ناوید ، يزاریش ، یناغفاباب  - 2
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راسکاخ مصخ  دنک  یم  رفک  هب  تبسن 

نید مادک  مادک و  رفک  رفک ؟ هچ  اشاح 

دوس هچ  دنز  یم  رگا  هنعط  دوسح ، يرآ 

(1) نیبگنا شون  دَُوبَن  سگم  رتشن  یب 

: تسا زغن  ینخس  باب  نیمه  رد  ار  يزاریش  یلها  و 

درد یم  شیوخ  هدرپ  یضترم  لآ  نمشد 

اجک رگ  هلیح  هبور  اجک ، قح  ریش  هجنپ 

یلع ای  رآ  رب  غیت  نانمشد ، دننز  شین 

(2) اهدژا وچمه  وت  غیت  درب  ورف  ار  همه  ات 

ّتیودهم  - 3

زا تسا و  يراگتسر  تاجن و  هب  يراودیما  دوعوم و  يدهم  شیاتـس  رـسارس  دربراک و  رپ  مه  نآ  هک  تسا  رگید  یلـصف  ّتیودهم ،
: دراد هراشا  يزار  یماوق  .تسا  هدوب  قالخا  ییوج و  لامک  رد  ناناملسم  شخب  هزیگنا  نامز ، رت  میدق 

تسا بیاغ  زورما  هک  ماما  نآ  دیآ  نوچ 

تسایسیلک سکع  هب  هلبق  هک  تدیامنب 

کلف رب  دنزاونب  شتلود  سوک  نوچ 

تسانع هجنکشا ...  رد  هک  یلد  دهج  نوریب 

تسا شّوشم  سب  ناهج  هک  دسر  یمن  ناز  وا 

(3) تساون یب  تخس  نمچ  هک  دمد  یمن  ناز  لگ 

: ماسح نبا  و 

تفرگ بش  داوس  تملظ ، زا  ملاع 
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؟ یک هب  ات  نابات  دیشروخ  يا  رخآ 

نامز رخآ  يدهم  يا  ابحرم 

؟ یک هب  ات  ناهنپ  شاب  اراکشآ 

دش رایسب  نیک  ضغب و  روج و  ملظ و 

؟ یک هب  ات  نایغط  رفک و  ربک و  قسف و 

23 ص :

فاقوا جـح و  لک  هرادا  تاراشتنا  کلاس ، یقت  دـمحم  يدـنجریب و  يدـمحا  حیحـصت  هب  ناوید ، دـمحم ، یفـسوخ ، ماسح  نبا  - 1
ص 56. ، 1366 دهشم ،

ص 422. ، 1344 نارهت ، ییانس ، هناخباتک  تاراشتنا  ینابر ، دماح  حیحصت  هب  راعشا ، تایلک  يزاریش ، یلها  - 2
ص 112. يزار ، یماوق  ناوید  - 3
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تسا لطاب  لطاب  تسا و  قح  قح  هار 

؟(1) یک هب  ات  ناسکی  ود  ره  نامیا  رفک و 

: هک دراد  نامز  رخآ  يدهم  روهظ  هب  یلأفت  دنیب ، یم  ریگارف  ار  تملظ  هدرتسگ و  ار  يراک  هابت  هک  يزاریش  یلها  و 

تسا يدهم  روهظ  کنیاک  نید  لها  يا  داب  هدژم 

تسا يدهم  رون  تقو  دش  دح  ملاع ز  تملظ 

تفرگ تملظ  رس  هب  رس  ملاع  هک  يرود  نینچ  رد 

تسا يدهم  رویغ  غیت  دنز  رد  شتآ  هک  نآ 

دادن هش  رگ  ناملاظ  روج  نامولظم ز  داد 

(2) تسا يدهم  روهظ  رد  ناشیا  ام و  يارجام 

تداهـش يانبم  هک  تسا  ییوجادخ  یبلط و  قح  نیمه  تسا و  رایـسب  ادخ  ناگدیزگرب  نیا  و  قح ، ناگبخن  نیا  یعامتجا  لیاضف  و 
اهناوید و رد  ار  رگید  هنومن  اهدص  مینک و  یم  دای  نارعاش  نیرت  میدق  زا  دـهاش  کی  ار  هنومن  .تسا  هدوب  ناموصعم  همه  هنامولظم 

.میبای یم  رعش  ياهرتفد 

تسد هب  یسرکلا  تیآ  هتسشن  رب ، یسرک  هب  يا 

نیبگنا ناخ  شیپ  نک  هگن  ناروبنز  شین 

زیخ تشگ  یهاوخ  هّرغ  یسرک  هاگ و  تخت و  هب  رگ 

نیچ ناتسراگن  رد  ار  نارگ  یسرک  نک  هدجس 

تشذگ ربمغیپ  تقو  زا  لاس  داتفه  دصیس و 

نیگت نیسگت و  يوخ  مان و  ربنم ز  دش  ریس 

دیزی ناورم و  ياپ  زا  تشگ  هدولاک  يربنم 

نیدباعلا نیز  نآ  دسانش و  یک  قداص  ّقح 

افج زا  دندرک  هچ  وت  اب  وا  لآ  یضترم و 
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؟ نیعتسم ای  مصتعم  زا  میتفای  تعلخ  هچ  ام 

24 ص :

ص 124. یفسوخ ، ماسح  نبا  ناوید  - 1
تاراشتنا باهش ، يرهاط  حیحصت  هب  راعشا ، تایلک  یلمآ ، بلاط  زین  ص 523 ، يزاریش ، یلها  تایلک  - 2
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ناهج زا  حورجم  دنا و  مومسم  لوتقم و  همهناک 

نیقسافلاریما دنروصنم  نومیم و  همه  نیو 

ودع بصاون و ز  زا  شیدنم  چیه  ییاسک  يا 

؟(1) نیزح يراد  ارچ  لد  بقانم  ییوگ  نینچ  ات 

سونایقا نیا  زا  يا  هرطق  اـیرد و  نیا  زا  یمَن  دـنیوگب  دـنا و  هتفگ  هچنآ  تسا و  اـیرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبقنم  هک  یتسار  هب 
رکذ هب  ار  كّربت  .دـیوگزاب  ار  هفطاع  ساسحا و  همه  نیا  فیـصوت  هک  دوب  دـهاوخن  هدوبن و  نآ  ناوت  ار  ناـبز  چـیه  تسین و  شیب 

: مینک یم  هدنسب  نارعاش  یفیصوت  ياهدرکدای  زا  هنومن  دنچ 

: دنک یم  داهشتسا  نینچ  اهقف  زا  نت  ود  شیاتس  ماقم  رد  یناقاخ 

هاج رفعج  ود  تمصع و  ّیلع  ود 

(2) راّیط رگد  نآ  قداص  یکی  نیا 

: دریگ یم  هاوگ  ار  مالسلا  هیلع  ادهّشلادیس  شیوخ ، ياهتّیمولظم  اهیراتفرگ و  رکذ  ماقم  رد  و 

نت رمش  دیزی و  نالهاان  تقو و  نیسح  نم 

(3) البرک ناورش  اروشاع و  هلمج  مراگزور 

: دیارس یم  نینچ  شترضح  شیاتس  رد  و 

نیسح وچ  دوب  فلخ  کی  فلخ  رازه  دص  ز 

(4) دبیز وا  مار  ِّیتُخب  دمحا ، ِسفن  هک 

: درامش یم  يرتسگ  تجح  يرونخس و  رایعم  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناغفاباب ، و 

ثحب هقرف  داتفه  لباقم  رد  هدرک  يا 

تسا مّلسنال  مل و  تنابز  رب  دنچ  ات 

زیخ ریگ و  موصعم  هدراچ  عرش  نوناق 

(5) تسا مصاع  هدنکارپ  رکف  تقطنم ز  نیاک 
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نومنهر یقالخا  لامک  هب  دـیامرف و  اطع  قلخ  هب  تمدـخ  قح و  یگدـنب  قیفوت  ار  ام  همه  هک  مهاوخ  یم  اتکی  دـنوادخ  زا  نایاپ  رد 
.ددرگ

لصحم دشار  اضردّمحم 

25 ص :

.96 صص 95 -  يزورم  ییاسک  - 1
ص 202. راوز ، پاچ  يداّجس ، نیدلاءایض  رتکد  ششوک  هب  ناوید ، یلع ، نب  لیدب  یناورش ، یناقاخ  - 2

ص 2. راوز ، پاچ  يداّجس ، نیدلاءایض  رتکد  ششوک  هب  ناوید ، یلع ، نب  لیدب  یناورش ، یناقاخ  - 3
ص 854. راوز ، پاچ  يداّجس ، نیدلاءایض  رتکد  ششوک  هب  ناوید ، یلع ، نب  لیدب  یناورش ، یناقاخ  - 4

ص 20. یناغفاباب ، ناوید  - 5
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رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :
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30 ص :
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( ییابطابط یناهجریم   ) ناریح مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیصم  رد 

هراشا

اقب کلم  هش  نیعلا  هرق 

اقل ابیز  هم  نآ  ربکا  ینعی 

دش بات  یب  شطع  زوس  زا  هک  نوچ 

دش باب  يوس  مصخ  لاتق  زا 

تسا هدرسفا  تلگون  اباب ! تفگ 

تسا هدرمژپ  یگنشت  رارش  زا 

ردپ يا  مّیگنشت ،  نیا  دَشُک  یم 

رگد مبات  یب  هدرک  نهآ  لقث 

نم هار  رضخ  وت  يا  تیادف  ناج 

نم هآ  رارش  رب  یبآ  زیر 

بآ يوس  یهار  چیه  ایآ  تسه 

بایماک لد  منک  تبرش  کیز  ات 

رازراک هار  زاب  ون  زا  مریگ 

رامد نمشد  لد  زا  مرآ  رب  ات 

وا يابیز  خر  زا  هاش  دش  تام 

وا يالهش  سگرن  رهوگ ،  تخیر 

ار شیرلد  نم  يدرُزآ  تفگ :

ار شیوخ  نابز  ِهن  مناهد  رب 
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دوشگ نادنخ  هتسپ  نایرگ ، مشچ 

دوبر شتوقای  لعل  نایم  زا 

دروخ توق  شنابل  توقای  هش ز 

درپس ینامیلس  رهُم  شهگنآو 

شاب كالاچ  یقشاع  ردنا  ینعی 

شاب  (1) كالَْول دّیس  راختفا 

وه ِتسه  يدرگ  هکنآ  ات  وش  تسینوا  تسد  زا  شون  لصو  بارشور 

* * *

ص:31

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كالول : دّیس  - 1
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ردپ زا  نتساوخ  بآ  نادیم و  زا  نتشگرب  ّرس 

بل دوشگب  دوخ  رارسا ، ِیطوط 

بجعلاوب يّرس  هفرط  دیوگ  هک  ات 

تشگزاب نادیمز  ربکا  وُر  هچ  زک 

(1) تْشَِهب ادعا  رکشل  رازراک 

شغ هدومنب  شطع  زک  نآ  هصاخشطع  زوس  رد  هلمج  هط  لآ 

تاجن دبای  شطع  زا  بآ و  دشونتارف  يوس  دور  یتسیابب  یم 

؟ دوزف شباب  لد  رد  مغ  دمآکدوب و  هچ  نادیم  زا  تشگرب  نیا  ّرس 

بیجع يّرد  نخس  ساملا  تفُسبیرغلا ز  یهجو  تفگ :  شناوت  یم 

دوب زوس  ملاع  ماش  نوچ  اییوگدوب  زورفا  مغ  وچ  اروشاع  زور 

يرذآ شرهق  غیت  فک ،  رد  دوبیربمغیپ  تیآ  ناک  نامز  نآ 

رایتخا یب  یگنشت  ار  وا  درکراد  ریگ و  ریت و  غیت و  رارش  زا 

زاجم ین  تقیقح ، يابهص  تسمزابقشع  لیتق  لّوا  نآ  تفای 

شیپ هب  دمآ  هر  ود  زا  ار  وا  دیدشیوخ  فیلکت  لمع  ملع و  هر  زا 

میظع زوف  يزابناج و  فرط  کیمیرح  هاش  زا  رش  عفد  فرط  کی 

ّرفم ود ،  نیا  زا  تسین  ار  واک  دیدرگدکی  اب  ار  ود  ره  محازت  رد 

: قیمع رحب  زا  دبای  رهوگ  هچ  اتقیرغ  ترکف  هُّجل  ردنا  تشگ 

(2) يوغ ناطیش  بزح  لاتق  ردیوق  دش  درک و  شون  دیاب  باک 

قح هاگنابرق  هب  نوخ ،  رد  دز  هطوغقح  هار  دیهش  دش  دیاب  هک  ای 

لیلد یب  هر  نیا  تفر  ناوتب  هن  یملیلج  هاگرد  بوبحم  نآ  دید 
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مزع هکلب  تصخر ، لیصحت  یپ  ینمزب  يوس  دمآ  مزر  زا  ببس  نیز 

دوبر ناکما  ملاع  بلق  بلقدوشگ  قطنم  يدمحا  نایب  اب 

...بل ریز  شنایب  یناعم و  ُدببلط  مرگ  دش  نسُح  عیدب  اب 

قشع رارسا  رد  تسین  یمسر  ّدحقشع و  راک  ردنا  تسین  یعرف  لصا و 

32 ص :

.داد تسد  زا  درک ،  اهر  نتشه  ردصم  زا  تشَهب :  - 1
.هارمگ يوَغ :  - 2
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دوب بآ  ره  همشچرس  دوخ  کیلدوب  بات  یب  یگنشت  زا  وا  هچ  رگ 

دش هاگآ  ناهن  ّرس  زا  هک  اتدش  هار  لیلد  شلصو  يداه 

تفر هاش  مشچ  شیپ  زا  غورف  نوچتفر  هاگنابرق  يوس  دیابب  ناه 

دومن ناناج  يوس  هر  هناقشاعدومن  نادیم  قرشم  زا  عولط  نوچ 

(1) درک زاورپ  سفق  زا  شحور  هک  اتدربن  مرگ  دش  نالوج و  یکی  دز 

* * *

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  شعن  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندمآ 

ربکا شعن  رانک  دمآ  هش  وچ 

رشحم بوشآ  اپب  دش  ییوگ  وت 

هدایپ دش  بکرمز  شنیلاب  هب 

هداهن وناز  رس  رب  ار  شرس 

هاش ار  هدازهش  نوچ  تفرگب  رب  هب 

هّللا (2) يَوِس  ام  ردنا :  داتفا  ررش 

داهنب شیوخ  كاپ  يور  شیور  هبداد  شا  هسوب  داهن و  بل  رب  شبل 

درک رت  هتفشآ  ار  هتفشآ  لددرک  رس  هلان  ناغف و  لد  زوس  ز 

مناج هب  شتآ  يدز  یتفربمناگدید و  غورف  ياک  اتفگب 

يدیرب ام  زا  لد  یتفر و  بجعیدیهر  او  ایند  ّمغو  ّمهز 

نم منم  ارحص  نیردنا  راتفرگنم  منم  اهنت  هدوسآ و  يدش 

داب نازخ  وت  یب  ناهج  ناتسلگداب  ناهج  قرف  رب  كاخ  وت  زا  سپ 

(3) تفر نم  نامشچ  زا  رون  ءایضتفر و  نتز  مناج  نورب  وت ،  غاد  ز 
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33 ص :

هحفص 443. ق ،  . 1395 ه نارهت ،  ردص ،  هناخباتک  یئابطابط ،  یناهجریم  رثا  ناریح ،  ناوید  - 1
.تادوجوم تانّوکم ، .تسا  هناگی  يادخ  زا  ریغ  هچنآ  هّللا :  يَوِسام  - 2

ص 444. ناریح ، ناوید  - 3
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یقدنج يامغی  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ياثر  رد  یلزغ 

هراشا

ق)  . 1276 ه 1196 و :  (ت :

ربکا تماق  خر و  تسین  رگا  هم  ورس و 

رس یب  نت  نت ،  یب  رس  دمآ  هچ  رهب  زا 

دوب رگا  شنودرگ  ندناوخ و  ناوت  دیشروخ 

رد نوخ  هب  دیشروخ  هتفخ و  نیمز  هب  نودرگ 

تسار لَثم  هب  ربونص  تفگ  ناوت  شالاب 

ربونص راب  دوب  ریشمش  رجنخ و  رگ 

كاشاح هَن  كاخ ، رب  وت  يالاو  رکیپ  نآ 

ربارب تسا  نیرب  شرع  نیمز  شرف  اب 

تشاد وا  هراپ  دص  نت  ناغف و  هب  تبسن 

رذآ هلعش  رگا  یتسُر  نوخ  هّجل  زا 

مدینشن دوخ  نانس  غیت و  رد  وت  صخش  زج 

رپ ناج  همه  ییامه  لاب و  نت  همه  يزاب 

ناکیپ لِش و  غیت و  ین و  مخز  نت و  نآ  زج 

رتخا همه  اپارس  تسا  هدید  هک  دیشروخ 

34 ص :
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دوُخ دهن  هام  رگ  دشوپ و  هرز  خرچ  رگ 

(1) رفغم هدز  رب  یهم  شوپ و  هرز  تسا  یخرچ 

* * *

نم ربکا  ناوجون 

نم ربکا  ناوجون  نم  ربکا  تارف  طش  زا  بل  کشخ  دسر  یم 

نم ربکا  ناوجون  نم  رت  مشچ  همشچ  يا  نکب  ینالیس 

نوخ هب  دروآ  یلعل  نومن  هزوریف  مخ  نیا  ات  وت  رمع  توسک 

نم ربکا  ناوجون  نم  رجعم  هیس  تخاس  ازع  ِلین  زا  یتیگ 

دای درب ز  ناوتن  داهن  هدازآ  هداز  يا  وت  غاد  دبا  ات 

نم ربکا  ناوجون  نم  ردام  ارم  داز  یمن  شاک  لزا  زا 

وت نت  کّبشم  دش  وت  نکفا  گندخ  مصخ  متس  تسشز  ات 

نم ربکا  ناوجون  نم  رس  رب  ازع  كاخ  مغ  نزیورپ  تخیب 

نازخ وت  رمع  غاب  ناوج  لخن  يا  لجا  داب  همطل  ات  درک 

نم ربکا  ناوجون  نم  ِرب  گرب و  همه  توارط  خاش  زا  تخیر 

اطع درک  يورسخ  اهب  میلقا  هش  يا  ما  وت  كوس  تلود 

نم ربکا  ناوجون  نم  رکشل  ملا  هآ و  ملع  تسا و  لبط  هنیس 

مسر تناماد  هب  ات  مسخ  وچ  شتآ  رب  تخوس  تمغ  غاد  زک  خرچ 

نم ربکا  ناوجون  نم  رتسکاخ  هدوت  دهد  داب  رب  شاک 

رهپس يانیم  رود  رهم  هم و  رادم  تیاقب ز  ماج  یهت  ات 

نم ربکا  ناوجون  نم  رغاس  رگج  بانوخز  زیربل  تخاس 
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قاحم بیسآ  دروخ  قارع  سمش  برع  ردب  يا  وت  يور  هم  ات 

ص:35

ص 304. ش ،  . 1367 ه نارهت ،  سوت ، تاراشتنا  دوواد ، لآ  یلعدیس  حیحصت  مامتها و  هب  یقدنج ، يامغی  راثآ  هعومجم  - 1
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نم ربکا  ناوجون  نم  رتخا  هیس  تشگ  ردپ ، زور  دش  هریت 

لاب رپ و  يدوشگ  ات  لافورف  نویامه  زاب  يا  مرا  خاش  هب  رب 

نم ربکا  ناوجون  نم  رپ  لاب و  همه  ثداوح  ماد  رد  تخیر 

لوبق طخ  دشکن  لوسر  هبش  مرک  امغی ، هلطاب  نیرب  رگ 

(1) نم ربکا  ناوجون  نم  رتفد  نم و  کلک  نم و  قرف  رب  كاخ 

36 ص :
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یناریمش یئاط  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیصم  حدم و  رد 

ش)  . 1298 ه (و :

تسا هدش  رورپ  رُد  هک  دشاب  یمن  اهنت  فدص  نیا 

تسا هدش  رهوگ  نوچ  هدنزرا  دش ،  هدیجنس  نخس  ره 

نتفای دیاشن  یناسآ  هب  ار  ینعم  رکب 

تسا هدش  رمحا  یم  ّمخ  رد  ات  روگنا  نوخ  دروخ 

دنلب خاک  نیرد  لد  دود  تسا  هدیچیپ  هک  سب 

تسا هدش  رد  فاکش و  جاتحم  هاگرخ  نیا  فقس 

تسین رهد  راک  زورما  نیمه  ندرورپ  هلفس 

تسا هدش  رورپ  نود  راک ،  يادتبا  زا  راگزور 

یفخ دراد  ار  گرم  لیحّرلَا  يریپ  يوس 

تسا هدش  رک  دراد  شوگ  رد  ار  هبنپ  نیا  یسک  ره 

راختفا درادن  سلطا  مشیربا و  هماج 

تسا هدش  رتسا  ره  بسا و  ره  لُج  بلغا  شامق  نیاک 

دوب رویز  تنیز و  شناد  لقع و  ار  يرس  ره 

تسا هدش  رسفا  بحاص  نآک  يرس  نآ  زا  هب  تسه 

تسا ملاع  لالتخا  شناد ،  لها  فالتخا 

تسا هدش  رکیپ  روشک  لاوز  نوخ  داسف  نوچ 

37 ص :
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تسین كاب  هتوک  رمع  زا  اج  هب  دَنام  رثا  رگ 

تسا هدش  ردنکسا  هنییآ  تلود  زا  نادواج 

دسر یم  نّیعت  لخن  رب  هنیک  گنس  هک  سب 

تسا هدش  روآ  راب  هک  ناز  نامیشپ  دش  یتخرد  ره 

مایق زج  دشابن  ملاظ  تلود  ره  هراچ 

تسا هدش  رتشن  هنشت  دساف  تشگ  نوخ  گر  هب  نوچ 

دوخ راک  ياهتنا  زا  دنلفاغ  نایامن  دوخ 

تسا هدش  رپهش  ار  سوواط  تبقاع  نار  سگم  نوچ 

تسا یمدآ  تسخن  ناتسبد  ردام ، نماد 

تسا هدش  ردام  نماد  رد  دش  زیچ  ره  یسک  ره 

رز قشع  زا  درک  عنم  دیاشن  ار  ایند  لها 

تسا هدش  رویز  نامه  تروص  شیارآ  ار  تشز 

متس ددرگ  یم  چیپ  اپ  ار  رادرک  متس  ره 

تسا هدش  رس  رب  يرگناریو  زا  كاخ  سب  ار  لیس 

ادج دراد  رگدکی  زا  نم  ام و  ار  ناتسود 

تسا هدش  رظنم  دص  راوید  یکدنا  رابغ  هگ 

وا لآ  لوسر و  تایانع  لومشم  تشگ 

تسا هدش  ربکا  یلع  حاّدم  راو  یئاط »  » هک ره 

وا دیجمت  رد  هک  نید  ریگ  ریش  ریما  نآ 

تسا هدش  رگید  علطم  حتف  دیدجت و  رد  عبط 
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تسا هدش  ربمغیپ  رادید  رب  قاتشم  یسک  ره 

تسا هدش  ربکا  یلع  يور  ندید  زا  ماکداش 

قلخ نسُح  يوخ و  يور و  زک  يربکا  ّیلع  نآ 

تسا هدش  رهظم  یمشاه  لوسر  رب  رس  ات  ياپ 
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تافص نسح  ییورابیز و  یقلُخ و  وکن  زا 

تسا هدش  رگید  ربمغیپ  یتشادنپ  ناهج  رد 

شتماق شیپ  هک  یمان ،  یلع  ییور ،  یفطصم 

تسا هدش  ربنچ  نامسآ  تشپ  میظعت  یپ  زا 

رون هداد  شلامک  ار  تلیضف  كالفا  سمش 

تسا هدشرب  شبانج  ار  تیالو  ناتسب  لخن 

نیما لیربج  هدیدرگ  شرد  ماّدُخ  هک  ات 

تسا هدش  رترب  شا  هبتر  کیالم  یمامت  زا 

دیهج نودرگرب  هک  ات  شدنمس  لعن  زا  یقرب 

تسا هدش  رتخا  رد  قرغ  اهنامسآ  تمایق  ات 

لگ قاروا  نوچ  هتشگ  شقلُخ  فیصوت  زا  هحفص 

تسا هدش  رّکش  ین  نوچ  شیانث  رکذ  زا  هماخ 

شون درک  شتارف  رهن  زا  هرطق  کی  یسک  ره 

تسا هدش  رثوک  همشچ  شقاذم  ردنا  راوگان 

دوب تیار  وا  يأر  ترصن  دییأت و  فک  رد 

تسا هدش  رسفا  وا  مان  تلود  لابقا و  رس  رب 

الب رک  نیمزرس  رد  نانمشد  نایم  رد 

تسا هدش  روای  یب  رای و  یب  نید  ناطلس  نوچ  دید 

دومن رب  رد  نفک  داد و  ردپ  تسد  رب  هسوب 

تسا هدش  ردام  هدید  شیپ  هب  نادیم  مزاع 
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باقع تشپ  رب  تفرگب  رمق  صرق  نوچ  ياج 

تسا هدش  ربمغیپ  جارعم ،  بناج  یتفگ  زاب 

تفگ لالجا  تلوص و  نآ  اب  دید  ار  وا  هک  ره 

تسا هدش  ربیخ  هعلق  يوس  زاب  نادزی  ریش 
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ور هبور  اج  کی  هب  دش  نامیا  رفک و  رگید  راب 

تسا هدش  رکشل  وج  هنیک  نآ  اب  هک  نآ  ات  وربور 

ناما یب  يدربن  نایامن و  حتف  یپ  زا 

تسا هدش  رت  ناگدید  اب  بل  کشخ  اباب  يوس 

تسا هدروآ  بل  هب  مناج  یگنشت  اباب ! تفگ :

تسا هدش  رکیپ  ارم  نهآ  ینیگنس  زا  هتسخ 

بل هنشت  هاش  داهنب  وا  ماک  رد  نابز  سپ 

تسا هدش  رز  نوچ  خر  درز  ار  وا  دید  نوچ  شطع  زا 

دیکم ار  اباب  کشخ  نابز  دوخ  ماک  هب  نوچ 

تسا هدش  رضحتسم  هاگآ و  ردپ  بات  بت و  زا 

یتعاس زا  دعب  درک و  نادیم  هب  ور  رگید  راب 

تسا هدش  رظنم  وکن  نآ  يرای  ناهاوخ  ردپ  زا 

وا نیلاب  رس  رب  دمآ  هنشت  بل  هش  نوچ 

تسا هدش  رجنخ  هزین و  زا  كاچ  كاچ  شمسج  دید 

دیشک ناغفا  لدز  داهنب و  هرهچ  رب  شا  هرهچ 

تسا هدش  رمحا  شا  هرهچ  شرهچ ،  نوخ  زک  نانچ  نآ 

داب كاخ  یتسه  کلم  قرف  هب  وت ، زا  دعب  تفگ : 

تسا هدش  رخآ  یگدنز  میارب  تگرم  سپ  زک 

تسین رود  شحدمز  رتخا  دنلب  دش  یئاط »  » هک رگ 

(1) تسا هدش  رتخا  دنلب  رتخا ، کین  ِحودمم  زا  حدام 
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ص:40

ص 101. ش ،   . هامدنفسا 1366 ه نارهت ،  دیاصق ،  شخب  ج 2 ،  یناریمش ،  یئاط  ناوید  - 1
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یناسارخ يدوج  داوجلادبع  ازریم  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  نتفر  نادیم  هب 

هراشا

ق)  . 1302 ه (و :

دش ربکا  یلع  نادیم  بناج  هب  ناور 

دش رت  هیس  بش  یلیل ز  هدید  هب  ناهج 

رینم ردب  وچمه  همیخ  قفا  زا  دشرب  وچ 

دش رّونم  وا  راسخر  وترپز  ناهج 

ادخ لوسر  هماّمع  وچ  داهن  رس  هب 

دش ربمیپ  ادخ  قلخ  هب  هراب  ود  نایع 

باقع هب  نوچ  تسشن  غیت و  وچ  تفرگ  فک  هب 

دش ردیح  راوس ،  لدلد  هب  تفگ  هنامز 

ندیمارخ رد  وچ  دش  ردپ  مشچ  شیپ  هب 

دش رمحا  هدید  بانوخز  نیسح  خر 

اتفگ وج ،  هنیک  موق  نآ  لباقم  دش  وچ 

دش رشحم  ثیدح  ار  امش  دای ، ارچ ز 

نیما حور  هک  مرح  نآ  تسا  مرح  نیا  هن  رگم 

دش رد  رب  هداتس  تجاح ،  هزاجا  یپ 

ارهز هداز  تسین  رگم  نیسح  نیا  دوخ 

دش رکاچ  وچ  شتمدخ  یپ  لیئربج  هک 

41 ص :
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لالح هلمج  هب  نامز  نیا  تارف  بآ  هک  دش  هچ 

دش ربمیپ  هّیرذ  هب  مارح  یلو 

گندخ ریت و  ریغ  هب  شباوج  دادن  یسک 

دش رّرکم  نود  موق  نآ  هب  هچنآ  شثیدح 

نیمی راسی و  رب  تخات  نانچ  غیت و  دیشک 

دش رَْسیَا  شغیتز  نْمیَاو   (2) نْمیَا  (1) رَْسیَا هک 

دش رجنخ  نانس و  ریت و  كوان و  ناشنرخآ  نینزان  مسج  نآ  هک  غیرد  یلو 

دش ربکا  هدازهاش  نت  هراپ  هراپ  هکدرک  یم  رظن  همیخ و  رد  هب  هش  هداتس 

دش رشحم  زور  رادید  هدعو  هک  ایبظفاح  ادخ  ردپ :  اب  رسپ  تفگ  هیرگ  هب 

(3) دش رضخا  خرچ  هب  يدوج »  » هلانو ناغفدز  یم  مقر  ار  هماچ  نیا  شا  هماخ  هک  یمد 

* * *

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  لاح  نابز 

نم راک  تخاس  افج  غیت  هک  ایب  اباب !

نم راهب  ون  نازخ  تشگ  هدیچن ،  یگرب 

دیسر بل  هب  مناج  مداتف و  اپز  اباب !

نم رایتخا  فکز  تفرگ  لجا  تسد 

42 ص :
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ص 310. ش ،  . 1372 ه نارهت ،  یفصآ ،  يدهم  مامتها  هب  یناسارخ ،  يدوج  داوجلادبع  ازریم  لماک  ناوید  - 3
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درک هراپ  هراپ  نیک  رجنخز  منت  لتاق 

نم رابکشا  هژم  رب  درکن  یمحر 

ایب مرَس  رب  یقمر  دوب  منت  رب  ات 

نم راز  لاوحا  رب  گرم  تقو  هب  رگنب 

تسا هتسکش  مقرف  هک  دومع  تبرض  نیا 

نم رارق  لد  زا  لّمحت و  ناجز  هدرب 

تخیسگ مهز  مرمع  هتشر  ملظ  غیت  زا 

نم راظتنا  دشکن  رگد  وگب  یلیل 

ینک اپب  مشیع  هلجح  هک  یتساوخ  یم 

نم رانک  رد  لجا  سورع  نیبب  نونکا 

دیماان رمع  زا  مدش  هدیدن و  یماک 

نم راودیما  لد  نم و  رب  ياو  يا 

دور یم  هظحل  ره  مدُرم و  هنشت  هک  ادرد 

نم راوج  رد  نانز  جوم  تارف  ّطش 

وگب نم  ناقیفر  ناهرمه و  هب  اباب !

نم رازم  زا  دنشکن  اپ  هعمج  ياهبش 

ور دننک  نوچ  ناخر  هلال  راز ، هلال  رد 

نم رادغاد  لد  دای  دننک  یهاگ 

نید هاش  حدمرد  هک  رکش  رازه  يدوج » »

(1) نم راگزور  نم و  زور  مامت ، دمآ 
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* * *

ص:43
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مالسلا هیلع  عیضر  هّللادبع  ردام  مالسلااهیلع  بابر  ترضح  لاح  نابز 

يدش بات  یب  هنشت و  شطعز  رگ  ارغصا !

يدش باریس  وت  بوخ  ردپ  تسد  يور  هب 

درک تبات  یب  لد  رب  رگا  هَن  یمحر  رمش ،

درک تباریس  هلمرح  متس  ریت  كون 

؟ يدش شوهدم  هک  وت  شوگ  هب  هچ  ناکیپ  تفگ 

؟ ...يدش شوماخ  هبترم  کی  هب  هک  يدینش  هچ 

وت یشوهدمز  تفر  رسز  شوه  ریاط 

وت یشوماخز  تفر  کلف  هب  نم  هلان 

يوش لاح  ره  هب  رای  ماوت  هک  مدیما  دوب 

يوش لافطا  تبحصمه  ییآ و  نابز  هب 

رگد نازیزع  گرم  زا  سپ  تخوس  ملد  رگ 

رسپ ِناج  يا  نم  ناج  وت  مغ  غاد  تخوس 

هتسخ ْلد  يا  تنداد  ناج  مد  ردنا  هک  نآز 

هتسب تیاپ  هتسخ و  يُدب  وت  ياهتسد 

شیر لد  نیا  اب  وت  هک  مغ  نیا  زا  تخادگب  هنیس 

(1) شیوخ نداد  ناج  مدرد  يدزن  ییاپ  تسد و 

ص:44
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يا هشمق  یهلا  يدهم  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش 

هراشا

ش)  . 1352 ه (و : 

هاش رادافو  باحصا  همه  نوچ 

هام دیشروخ و  وچ  دنتفهن  يور 

قشع نادیم  هب  دنداتف  هلمج 

قشع نادیهش  هاش  مدق  رب 

یمشاه ینب  ناریش  تبون 

یمه ناباتش  خرچ  نیزا  دمآ 

ناگدازآ همه  زا  قبس  درب 

ناگدازهش ربکا  قشع  رتخا 

رهچ دیشروخ  ربکا  یلع ،  ّرس 

رهم هام و  شخُر  ياشامت  وحم 

افص رپ  لد  روشرپ و  رس  اب 

یفطصم نت  ناج و  لَثم  نآ 

مان هب  ردیح  دمحا و  لثم  هب  نآ 

مالغ شلامج  شیپ  هم ، هرهز و 

وا يور  افو ،  دیشروخ  علطم 

وا يوک  افص ،  بابرا  هبعک 

لجخ شیور  هولج  زا  هم  رهم و 
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لگ هب  اپ  نانج  ورس  شدق  شیپ 

میدق نسُح  تعلط  هنیآ 

میظع ْقلُخ  رِهْظُم  قح ،  رهظم 

درک لابقا  بدا  اب  ردپ  دزن 

درک لالجا  هگرد  نآ  رب  يور 

رادجات ردپ  اب  نانک  هلان 

راگزور نیزا  مگنتلد  هک  تفگ 

بیکش یب  لد  هک  هش  يا  یتصخر 

بیبح قارفز  شتآ  رد  تخوس 

راگن قوش  هلعش  زا  ملد  رد 

رارق ربص و  تقاط و  رگد  تسین 

گنت قاتشم ، ِنم  رب  ناهج  تشگ 

گنج نذا  یهدب  رگ  دوب  فطل 

یمه مباتش  قشع  هر  هب  ات 

یمه مبایب  لصو  هر  داز 

45 ص :
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منک ناج  ِهش  وت  يادف  هب  ناج 

...منک ناناج  هبعک  هر  مزع 

رب هب  شنسُح  فسوی  نهریپ 

ردپ قوش  هدید  وا  خر  رب 

یفطصم هرز  دوخ و  نشوج و 

افو دیهش  تسارآ  شنت  رب 

* * *

درک زاب  رظن  هام  نادب  ها  ---- ش

درک زاس  نخس  رادلد  لد و  اب 

نم ياتکی  دزیا  يا  هک :  تفگ 

نم يادعا  رب  شاب  نم  دهاش 

لوسر داژن  یناوج ز  هزات 

لوسر داشر  غاب  زا  یلگون 

رازراک فص  هب  متسرف  زاب 

راعش تنایخ  موق  نینچ  يوس 

-ر یگزاب اغد  مو  -- ن ق -- يزا تمحر 

ریر --- موش ش هقر  -- نیا ف نک  تسین 

نک راکهبت  موق  نیرب  رهق 

نکران نایخزود  نیا  رفیک 

ناشرادرک رفیک  هدب  دوز 
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ناشراکنایز زاس  ناهج  ود  رد 

* * *

تفُس کشا  ِرُد  هدید  زا  هش  زاب 

: تفگ دایرف  هب  دعس  رمُع  اب 

ارم ناوج  هک  ناس  نآ  رَمُع ! ياک 

ارم نانج  رازلگ  ریاط 

یتخوس شرپ  یتسکش و  لاب 

یتخورفا ررش  مغ  زا  ملد  رب 

وت لصا  دنک  کشخ  ادخ  رهق 

وت لسن  رجش  رب  دنز  هلعش 

دنز تنا  -- هب ج هلعش  ادخ  ره  -- ق

-د نَکرب ناهج  غا  -- زا ب تا  -ه  شیر

يدزیگنا رب  دوز  یمقتنم 

يدزیر نوخ  وتز  رتسب  هب  هک  ات 

درک راز  لدز  هلان  ادخ  يوس 

درک راکمتس  موق  نآ  هوکش 

* * *

رای قاتشم  ربکا  یلع  تفای 

رادجات ردپ  زا  داهج  نذا 

افو دیهش  تسارآ  شنت  رب 
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یفطصم هرز  دوخ و  نشوج و 

نید نادرم  ربکا  قشع  رسفا 

نیکرشم فص  هب  دز  فک  هب  غیت 

شورخ ناریش  وچ  درک  زجر ،  دناوخ 

شوه لقع و  لد و  تخاب  نید  نمشد 

46 ص :
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ادخ ریش  هداز  منم  تفگ : 

ادتقم ناهج  ود  رب  دبا  هب  ات 

ام صاخ  مرح  صاخ و  مرح  ام 

ام صالخا  وترپ  ناهج  رون 

ادخ ریفس  مییادخ و  ّرس 

يده ریما  مینید و  ربهر 

میرهظم ادخ  مییادخ و  هناخ 

میربمغیپ هناخمرح  لهاز 

افص لها  مییافص و ز  ّرس 

افو دیهش  میقشع و  دهاش 

یعّدم هُرُگ  يا  ام  رس  رب 

(1) یعدلا نبا  یعد  دنارن  مکح 

تسرپدزِیا دوش ،  ملاع  حتافتسد  تسودادخ ،  ددنبن ز  خرچ 

ام میدوهش  رارسا  بحاصام  میدوجو  میلقا  کلام 

دوجولا ّیلع  نب  نیسح  تسهدوجس  لها  هلبق  نآ  نم  باب 

منک تیالو  هاش  نآ  يرایمنک  تیامح  رهم  زا  يو  نم ز 

ناکملا ّیلع  ردب  فص  هب  نوچناکرشم  نآ  رب  تخآ  یمه  غیت 

تشگزاب ردپ  يوس  دش و  هنشتتشد  نهپ  نآ  رد  هچ  ار  یسب  تشک 

وا زورفا  لد  هام  شطعلاوا  زوسرپ  لد  اب  اهچ  درک 

راگزور نیا  رب  ياو  .یلع  هنشتراعش  دب  ره  فک  رب  برط  ماج 
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شیوخ ناشیرپ  بلق  زا  دز  هلانشیوخ  ناشطع  لگ  رب  شلد  تخوس 

داژن یمتخ  تب  نآ  شمخ  تشگداهن  ششون  بل  رب  قح  متاخ 

لاتق مزر و  هب  زاب  ناور  تشگلامک  غاب  هچنغ  نآ  بل  تسب 

تسکش رکشل  فص  هش  نآ  هلمحتسد  ریشمش  هب  درب  زجر  دناوخ 

رامد نمشدز  دروآرب  زابرادمان  هش  رهق ، ررش  اب 

تسیود ات  ودع   (2) لاطبا زا  کی  کیتسین  درک  نانس ، ریشمش و  مد  زا 

وا يوزاب  هریخ ز  ودع  دناموا  يورین  هرخس  کلف  تشگ 

47 ص :

.هدازمارح دراد ،  دوجو  یماّهتا  شبسن  رد  هک  یسک  ّیعدلا :  نب  ّیعد  - 1
.لََطب ِعمج : ناناولهپ  لاطبا :  - 2
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* * *

هاپس رب  درب  هلمح  رگد  تساوخ 

هایس ربا  رد  داتفا  شو  هام 

دیسر يْدبَع  ِذِقنُم  فک  هب  غیت 

دیهش هاش  لگون  نازخ  درک 

تفاکشرب متس  غیت  زا  هش  قرف 

تفاتش ناوضر  هب  يوگ  اتبا  او 

درک دایرف  دز و  رپ  شلد  غرم 

درک دای  اعد  هب  ار  ردپ  مان 

مدش رثوکز  باریس  هک : تفگ 

مدش ربمیپ  رادید  هب  داش 

لاصو رحب  هب  هنشت  بل  تشگ 

لامج طیحم  يایرد  هب  هقرغ 

ردپ شوگ  هب  هدازهش  هلان 

ردپ شوه  تقاط و  فکز ، درب 

یلو نادیم  هب  دنت  سرف  تخات 

یلع لآ  نبلگ  نازخ  تفای 

دش راخیب  لگون  نآ  رس  رب 

دش راز  ناج ، لبلب  نآ  هلان 

نم غاب  لگ  هزات  يا  هک : تفگ 

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


نم غادرپ  لد  دش  نوخ  یتفر و 

رای ناتسب  لگ  ون  يا  یلع ! يا 

راگزور رس  هب  وت  زا  سپ  كاخ 

تسافص یب  ناهج  غاب  رگد  وت  یب 

تسافج راخ  همه  شرهم  لگ  ون 

قشع غاب  لگ  ورس و  يا  یلع ! يا 

قشع غاد  وت  لد  رب  لزا  يا ز 

رهم هام و  خر  هریت  اهش ! وت  یب 

رهپس قرف  هب  كاخ  اهم  وت  یب 

هآ دایرف و  هلان و  زا  سپ  تفگ 

هاگ همیخ  رب  دنرآ  دسج  ات 

مرح لها  كاچ ز  دص  نت  نآ 

مغ تخیگنارب  ربص و  همه  درب 

یلع شعن  رس  رب  نانز  هآ 

یلد ناشیرپز  ار  ناهج  تخوس 

تخورف شتآ  مرح  لها  هلان 

تخوسب ملاع  نمرخ  يررش  زو 

كاپ نوخ  نآ  دنک  را  صاصق  خرچ ،

(1) كاخ هب  دزیرب  قلخ  همه  نوخ 

ص:48
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ص 211. ات ، یب  نارهت ،  هّیمالسا ،  هیملع  تاراشتنا  يا ، هشمق  یهلا  میکح  ناوید  تاّیلک  - 1
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش 

(1) مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش 

رگد رارش  تخورفارب  خرچ 

رگد راکش  هب  دز  افج  ریت 

نید غاب  زا  يا  هتفکشن  لگ  رب 

نیکو دادیب  ریت ز  ررش  دز 

* * *

نیعُم ْنِم  له  هلان  دز  هک  هاش 

نیرب خرچ  هب  هلان  نآ  ررش  دز 

ربخ یب  دوخز  موق  يا  هک  تفگ 

رشبلاریخ يرای  دنک  تسیک 

یفطصم مرح  زک  یکی  تسیک 

افج لها  هلمح  دنک  عفد 

قشع زانرپ  كدوک  نآ  مرح  رد 

قشع زار  نایع  درک  نانک  هلان 

راگف راز و  هنشت  بل  كدوک 

رارش شناج  هب  هداتفا  شطع  زا 

ار گنس  دوخ  هلان  زا  یتخوس 

ار گنر  هیس  خرچ  لد  هکلب 

دش بات  یب  وچ  لفط  نآ  شطع  زا 
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دش بآ  وا  هلان  زا  مه  هوک 

دز هار  کلفز  كدوک  هلان 

دز هاش  مرح  رب  مغ  شتآ 

نید هاش  يا  هک  درک  لدز  هلان 

نیعم رای  روای و  منم  زاب 

* * *

ص:49

 - تّجح مامتا  يارب  دوب -  بات  بت و  رد  یگنشت  زا  هک  ار  رغصا  یلع  شا  ههام  شش  لفط  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  - 1
هک دنکفا  ترضح  نآ  يوس  هب  يریت  دوب ،  هدرک  دادمتسا  رکشل  زا  هک  ترـضح  نآ  خساپ  رد  لهاک  نب  هلمرح  هاگان  .درب  نادیم  هب 

...و دش  هتسکشلد  یسب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نُذُالا  یِلا  ِنُذُالا  نِم  هَحبَذَف  دمآ  ریغص  كدوک  نآ  نینزان  يولگ  رب 
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نابز یب  نآ  لدز  یمایپ  داد 

ناج ِناج  يا  تروای  منم  تفگ : 

افو لها  ربکا  تسوت  رغصا 

افج ریتز  هتسخ  دوش  هک  وگ 

نیعم یب  يا  متسین  رگا  ربکا 

نید نادرم  ربکا  مرغصا و 

منکفا ریت  يوزاب  دوبن  رگ 

منکفا ریش  هک  هن  مریش  كدوک 

راگن يا  قشع  یم  زا  مبل  هنشت 

راثن ناج  موش  هک  ات  منک  تسم 

* * *

مارخ یسدق  دهاش  ناج  ورسخ 

مایخ يوس  هکرعم  زا  دش  زاب 

قشع رازاب  هب  دروآ  يرهوگ 

قشع راخ  یب  نشلگ  زا  یلگ  ای 

هلإ ّرس  هنیجنگ  رهوگ 

هام رهم و  زا  رت  هدنشخر  رهوگ 

بل هنشت  سب  یئایرد و  رهوگ 

بر رادید  هب  قوش  شطع  اب 

هاپس يا  تفگ : دش و  نادیم  هب  هاش 
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هانگ نییآ  رد  لفط  نیرب  تسین 

نید نییآ و  بهذم و  ره  هب  لفط 

نیکرشم هُرُگ  يا  تسا  هنگ  یب 

ماک هنشت  نینچ  تسا و  ریش  كدوک 

ماف لعل  شبل  هتشگ  لد  شتآز 

هوک وچمه  دوب  گنس  ناتلد  رگ 

هورگ يا  دینک  محر  مرهگ  رب 

* * *

وا لعل  بل  راتفگ  خساپ 

ودع گندخ  ریت  یکی  داد 

قشع نادرم  ربکا  هش ،  ِرغصا 

قشع نادیم  هب  تفر  شوخ  هچ  تفر و 

باتشرپ کلف  ار  وا  لگون 

بآ داد  اضق  ریت  اب  هک  هآ 

گندخ ریتز  موش  هلمرح 

گنر هلال  نوخز  هنشت ، ِبل  درک 

نامک زا  تسج  وچ  ریت  نآ  کلف ! يا 

نابز نیریش  كدوک  اب  هچ  درک 

دش كاچ  لگ  وچ  لفط  نآ  رجنح 

...دش كالفا  رب  هاش  نآ  هلان 
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افج ریت  هب  تخیر  ولگز  نوخ 

افو لها  هب  تخومآ  یقشاع 

ناج درپسب  هدنخ و  بل  هب  تشاد 

ناهج بلق  هب  هدنخ  نآ  ررش  دز 

دوب ناسآ  هن  قشع  شمخ ، تفگ : 

دوب ناس  نیا  یقشاع  نید  هر  رد 

50 ص :
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قشع ِرادافو  نادرم  هب  داد 

قشع ِرادلد  كدوک  افو  سرد 

* * *

داد رهم و  یب  ورجک  کلف  يا 

! داهن جک  يا  وت ،  دادیبز  داد 

تلصاح افج  روج و  زجب  تسین 

تلد نهآز  گنس و  زا  رت  تخس 

مغ گنس  زا  ینکشن  يرهگ  ات 

...متس افج و  يرادن ز  تسد 

تسکش هش  لد  لفط  مغ  هک  سب 

تسشن هش  لد  هب  ییوگ  وت  ریت 

مایپ نیا  دناسرب  شبیغ  فتاه 

مالغ شوخ  نیا  هک  هصغ  روخم  تفگ : 

تفاتش ناوضر  هیاد  یکی  شیپ 

تفاتش ناتسلگ  يوس  سفق  غرم 

ار كاپ  لد  راز  ینک  دنچ 

ار كالفا  عرزم  ینز  هلعش 

نایسوّدق تب  يا  نکم  هلان 

...نامسآ تفه  لد  رب  نزم  هلعش 

راگزور مغ  هب  ابیکش  شاب 
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...راگدرورپ تمحر  مقر  يا 

میهد تعافش  کُلم  ار  وت  هک  ات 

میهد تّما  يدازآ  قریب 

بیبح دیون  تفای  ام  هش  نوچ 

بیقر روج  هب  تخاس  دش و  داش 

درب دای  زا  شکدوک  مغ  قشع ،

(1) درپس شکاخ  هب  درک و  ادخ  دای 

ص:51

ص 220. يا ، هشمق  یهلا  میکح  ناوید  تایلک  - 1
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( يدرگتسد يراونا   ) یئادوس مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  راوخریش  لفط  رغصا  یلع  تداهش  رد 

ق)  . 1351 ه و :  ق -   . 1279 ه (ت :

دز الو  جوا  رب  مَلَع  نوچ  الب  ربا 

دز الب  تشد  هب  هگ  همیخ  الو  هاش 

دز الص  زابکاپ ، هچنآ  قشع  فتاه 

دز یلب  ِباوج  ناجز ، ار  الص  هک  ره 

مهارف دندش  نآ  زا  زاب  ناج  هقرف 

دنتسشن زابکاپ  موق  نآ  مه  هب  سپ 

دنتسرب مامت  يدوخیبو  يدوخ  زا 

دنتسبب تسود  رهم  ریغ  زا  لد  هب  هر 

دنتسسگ تسه  هچ  رهز  تفلا  هتشر 

مّرخ لد  اب  هلمج  هتسش  ناجز  تسد 

دندیزگ قشع  رامق  نافیرح ، هک  نوچ 

دندیمچ هلمج  طاشن ،  زا  طاسب  يوس 

دندیرخ رای  رهم  هداد  اهب  هب  ناج 

دندیربب لد  تسود ،  قشع  زجب  هچنآز 

ممصم دندش  نتخاب ، ناج  یپ  زا 

هداشگ وچ  دش  قشع  جنرطش  هصرع 

هدایپ هچ  هراوس و  هچ  رس  هتخاب 

هداهن ریزو  سب  كاخ  رس  هب  خر 
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هداتس تام  لیپ  وچ  بسا  رب  هاش 

مکحم ّتین  هب  نتخاب  رس  مزاع 

ینیسح يان  ز  نیعُم » ْنِم  ْلَه   » همغن

ینیسح ياون  زا  رپ  ار  ناهج  درک 

ینیسح ياوه  رد  تاّرذ  هلمج 

ینیسح يادن  رب  هتشگوگ  هیبلت 

مّظعم يایبنا  حور  کلم  نج و 

52 ص :
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هاگرخ بناج  دیسر  نوچ  هش  هلان 

! هآ دش  هتساخ  میرح  لها  لد  زا 

هاگمرح هب  نید  هاش  لفط ،  یکی  تشاد 

هام شش  تّدم  شیگدنز  زا  ُدب  هتفر 

مدآ یبّرم  تبترم  زا  ُدب  کیل 

شلیفط مامت  لُسُر  ریخ  یلفط 

شلیذ هب  تانیاک  يّالوت  تسد 

شلیخ هیالط  نیرتمک  کلم  جوف 

شلیم هدش  دوخ  ناج  كرت  قح  هر  رد 

مغدم رمضم و  ریمض ، رد  شقح  ّبح 

نابرد هدمآ  کیالم  شردق  رد  رب 

نامیلس کلم  هبتر  شنیگن ز  ریز 

نامقل فسوی و  مالغ ؛  شلقع  خر و  رب 

نارمع یسوم  وچ  دص  ود  شتسد  هدنب 

میرم یسیع  وچ  دص  ود  شلعلز  هدنز 

بَّ�وم لیئربج  لقع  شبدا  زا 

بتکم هب  شیدجبا  لفط  درخ  ریپ 

بل نبلز  ُدب  هتسُشَن  شزونه  هچرگ 

ّبترم تسرد و  وا  زا  تیالو  راک 

مّظنم مامت و  ودب  تداهش  رما 
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رغصا دش  هتفگ  هچ  رگا  شیمارگ  مان 

ربکا همه  اوسام  تفارش ز  ُدب ز 

رّمخم تسود  قشعز  شکاپ  تنیط 

رّ�وم تسه  دوب و  هچ  ره  فرش  هب  وز 

مّدقم هبتر  اوسام ز  همه  هب  وا 

هاشنهش گناب ، دینش  نادیمز  هک  نوچ 

هاگرد هب  هداتس  نتخاب  رس  یپ  زک 

هآ دص  هب  هداتفوا  دهم ،  زا   (1) یمز رب 

هام فرش  خرچ  هب  ياک  دروآرب  هلان 

مدقم هب  راثن  دوخ  ناج  تمنک  نم 

ناشیرپ نانز  نآ  ْشندید  هب  هک  نوچ 

نامژپ لد  اب  دندش  شرود  هب  عمج 

ناغفا لد و  زا  هآ  دندیشک  هلمج 

نادیمز دینش  ناشناغفا  وچ  هاش 

مّرکم ماما  نآ  دمآ  مایخ  يوس 

دیشوجب تسیچ  رهب  رحب ،  نوچ  هک  تفگ : 

دیشوکب ربص  هب  ممغ  رد  ناتمتفگ 

دیشورخم دوب  نت  هب  ناج  ارم  هک  ات 

دیشوپب هایس  نم  ِگرم  رد  وچ  کیل 

53 ص :
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.تسا نیمز  فّفخم  یمز : - 1
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متام هلان  دیشک  نیگمغ  لد  زا 

رورس همه  رب  وت  ياک  دندومن :  ضرع 

رغصا یلع  نوگنرس  هراوهگز  هتشگ 

رس زا  هدمآ  راپسهر  ترد  يوس 

رت نبل  دنک ز  یمن  بل  دشک ، هلان 

مدامد کشا  دزیر  هدید  زا  رُد  وچمه 

تسا هدینش  هاگمزر  تراز ز  هلان 

تسا هدیرد  ربص  طامق  لگ ، نوچ  نت  رب 

تسا هدیشک  بیکش  هقادنقز  تسد 

تسا هدیکچ  هنوگ  ود  رب  هک  شمشچ  ود  کشا 

منبش هتخیر  هلال  هب  سگرنز  وچمه 

نوزحم ِرهاوخ  تسدز  شتفرگ  هاش 

نوخرپ لد  اب  هاگبرح  يوس  هب  دش 

نود هپس  نآ  نایم  شدنلب  درک 

نونکا نم  ریغص  نیا  موق ، يا  هک :  تفگ 

مه اب  هتخادگ  شطع  زا  شبل  ماک و 

تسا ریغص  هک  نیا  دیهد  شبآ  هرطق 

تسا ریسا  ملظ  تسد  هب  تسا و  هنگ  یب 

تسا  (1) ریطم ربا  وچ  مه  کشا  زا  شا  هدید 

تسا رینم  ردب  وچ  افص  زک  وا  ضراع 
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مک شطعز  وا  يایض  عاعش و  هتشگ 

راّدغ دحلم  دعس  نبا  ادن  درک 

راد نامک  ریلد  ياک  تفگ  ار  هلمرح 

راگفا كدوک  نیسح و  باوج  وت  هد 

رایسب هزیاج  ریما  زا  رگا  یهاوخ 

مهرد هب  تخورف  نید  هظحل  نیا  تدیاب 

درب نامک  يوس  هب  دوخ  تسد  نود  گس  نآ 

درزایب دیرد و  نیک  ریت  زا  يو  قلح 

دروخ هش  يوزاب  هب  دش و  رد  شیولگ  زا 

درمژپب دید  غاد  هک  نوچ  وا  هلال 

مّسبتم دش  راو  هچنغ  هش  خر  رب 

درک ناغف  كرت  دیرپ و  شناج  لبلب 

درک نانج  غاب  راسخاش  يوس  هب  ور 

درک نانز  غاد  هزات  زاب  شمغز  هش 

درک ناهن  كاخ  ریز  هب  ار  دوخ  لمسب 

متام تبون  دیسر  ار  مرح  لها 

ار شنت  دومن  نآ  زا  نفد  نید  ورسخ 

ار شندع  ْرُد  نآ  تخیر  رس  هب  كاخ 

54 ص :

.ياز ناراب  ربا  ریطم :  ربا  - 1
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ار شنمسای  كاخ  ریز  ناهن  درک 

ار شندب  ْلگ  مرن  دنزاسن  هک  ات 

(1) مهداو رقشا  مسز  رگمتس  موق 

تیاده هب  رظن  کی  هنشت  بل  هش  يا 

تیانع قیرط  زا  یئادوس »  » بناج

تیادب ما ز  هدوب  وت  يارس  حدم 

تیاکش تسارم  سب  مایا  مغ  زا 

(2) مغ زا  میناهراو  نک  یتمحرم 

55 ص :

.یگریت هب  لیام  هایس  بسا  دیپس ، هایس و  بسا  مهدا : رقشا و  - 1
نارهت ص 30. ش ،  . هام 1335 ه دنفسا  نهیم ،  پاچ  تکرش  يدرگتسد » يراونا   » یئادوس موحرم  رازلگ ، ناوید  - 2
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ینیئان تربع  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  حدم  رد 

هراشا

ق)  . 1362 ه و :  ق -   . 1283 ه (ت :

هدمآ راتفر  هب  ربکا  ای  تسا  یبوط  نیا  بر  ای 

هدمآ راتفگ  هب  شنیریش  لعل  ای  رکش  نیا 

ُُهتردق تَّلَج  هّللا ،  ُّبَر  هیف ، یّلَجت  دَق 

هدمآ رادیدپ  شردق  زا  ینادزی  تردق 

دید هک  ره  ینعم  مشچ  اب  ار  شابیز  تروص 

هدمآ راوید  شقن  شمشچ  هب  مدرم  تروص 

شیک رفک  نایفوک  گنج  نذا  دریگب  ات 

هدمآ رابنوخ  مشچ  اب  نید  ناطلس  رب  رد 

دیسر ربکا  نتفر  نادیم  ماگنه  ردپ ! ياک 

هدمآ راشرس  قوش  بارش  زا  نم  رغاس 

رگد مشاه  ینب  ناناوج  گرم  سپ  زا 

هدمآ راوشد  تخس  یناگدنز  تناوج  رب 

ینِم ارحص  نیا  و  هّللا ! حیبذ  نم  یلیلخ ! وت 

هدمآ راگفا  ناج  نیا  ینابرق  مسوم 

56 ص :
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دیدس يّدس  نت  هتشگ  ناناج  ناج و  نایم  رد 

هدمآ رابنارگ  نت  زا  کیل  تسا  ریس  کبس  ناج 

! ردپ يا  تافاضالا » طاقِسا  ُدیحّْوتلا  اّمنِا  »

هدمآ رادلد  ام و  نایم  ترثک  هدرپ و 

اور دوبن  وردنا  ریخأت  نیا و  تسا  قشع  هار 

هدمآ رابخا  ز  ٌتافآ » ریخّأتلا  یف  َّنِا  »

قشع طرف  زک  ار  هدازآ  هدازهش  هش  هدید 

هدمآ رادید  وحم  قوش و  تسمرس  ات  ياپ 

تسا دوخ  یب  دوخ  زا  لقع و  رب  وا  قشع  بلاغ  هتشگ 

هدمآ رادیرخ  ناج  دقن  هب  ار  ناناج  لصو 

تسا لکشم  نم  رب  وت  نارجه  هچرگ  اباب !  تفگ :

هدمآ رای  نآ  لصو  طرش  هک  نوچ  ناسآ  دشاب 

تسود هک  نک  ارادم  نمشد  اب  کیل  نادیم ، هب  ور 

هدمآ راکبلط  تنوخ  رد  هتشغآ  هتشک و 

راوس دش  بکرم  هب  هش  زا  داهج  نذا  تفرگ  نوچ 

هدمآ راتفر  ْقرب  قاُرب  رب  دمحا  یتفگ 

هرون نم  تقرشا  دق  البرکلا  ضرا  لوح 

هدمآ راونا  رپ ز  شیور  رهم  زا  نیمز  نآ 

شیک رفک  ياک  نود  دعس  نبا  هب  دنتفگ  نایفوک 

هدمآ راّفک  لیخ  مزر  رهب  زا  یفطصم 
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تسین راتخم  دمحا  اب  رگد  ار  ام  يرواد 

هدمآ راداد  مصخ  دزیتس ،  دمحا  اب  هک  ره 

ماک هب  مراک  دش  هک  رکشل  اب  دعس  نبا  تفگ :

هدمآ راکددم  یب  ارهز  دنزرف  اییوگ 

57 ص :
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تسا ربکا  ّیلع  رکشل ! يا  تسین ،  دّمحم  نیا 

هدمآ راگفا  لد  یلیل  تفص  نونجم  شمغ  زک 

ناوجون نیا  اییوگ  درادن  رگید  يروای 

هدمآ رای  یب  ناطلس  نآ  يرای  یپ  زا 

ورهام ناوج  نیا  تسا ، دوجو  رصم  فسوی 

هدمآ راتفرگ  ناگرگ  ام  گنچ  رد  نینچ  نیاک 

وا هک  نوگ  شتآ  بآ  زا  كاخ ،  هب  شدیزیرب  نوخ 

هدمآ راک  نیا  رهب  اج  نیا  تسود  ياوه  رد 

ار رارشا  ناگدازآ  هدازهش  نآ  دید 

هدمآ راربا  ِنیک  زا  رپ  رهم و  زا  یهت  لد 

يردیح ّرف  ّرکاب و  هپس ،  رب  دش  رو  هلمح 

هدمآ رارشا  لیخ  گنج  هب  یتفگ  یضترم 

مصخ راّرف ،  (1) قَبیَز نوچ  مزهنُم  شّرف  دش ز 

هدمآ راهنز  هب  شدزن  ودع  حور  دسجز  و 

هدمآ رایسب  مخز  ممسج  هک  رگنب  ردپ ! ياکهاش  دزن  ردنا  دمآ  درک و  رایسب  ششوک 

هدمآ رات  شطع  زا  مشچ  ناوت ،  ممسج  زا  هتفرنزب  یبآ  مشتآ  رب  یگنشت  زا  متخوس 

هدمآ رارسا  زک  یناهنپ  تسا  يزمر  نیا  ردنوشومخ  ینعی  نید : هاش  متاخ  داهنب  شبل  رب 

هدمآ راهظا  رهب  زا  ناغم  ریپ  رب  ردناوج  نآ  لصو  هنشت  قشع و  ماج  زا  دوب  تسم 

58 ص :

.هویج بّرعم  قَبیَز : - 1
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هدمآ راجنه  نییآ و  ّرس  ياشفا  ار  تسمیلب  ار  ناناج  قشع  ّرس  شاف  دزاس  تساوخ 

هدمآ راچان  قشع ، ّرس  نامتک  زا  قشاع  : تفگ هاش و  نآ  رهمز  دز  یشومخ  رهُم  شبل  رب 

هدمآ راّتس  راب  نیا  رگد  ار  يراب  ّرسرابدرب  رگید  راب  نادیم  يوس  دمآ  يراب 

هدمآ راب  الب  درد و  شک  تسا  یلخن  یقشاعوا  يالاب  فده  دش  ار  الب  ناراب  ریت 

هدمآ راوازس  ار  یم  نیا  هک  ار  وا  داب  شوندرک  شون  تداهش  ماج  ات  دیشوک  ردق  نآ 

(1) هدمآ راهنز  هب  تدزن  رد  هک  وش  شریگتسدتسد  هدازهش  يا  هدنام ،  نابیرگ  رد  ار  تتربع 

59 ص :

نارهت ش ،  . لّوا 1376 ه پاچ  یئانـس ،  تاراشتنا  یناهارف ، يدابآ  زُرب  یبتجم  مامتها  حیحـصت و  هب  ینیئان ،  تربع  لماک  ناوید  - 1
ص 111.
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  رد 

قشع هاش  تقیرط  لها  رَورس 

قشع هار  ردنا  داهنب  مدق  نوچ 

تخاس ریغ  زا  یهت  ار  لد  هناخ 

تخاب قشع  رامق  رد  شدوب  هچ  ره 

رابک هاش  نآ  نارای  زا  دنام 

راوخ ریش  ریغص  لفط  مرح  رد 

وه تایآ  رهظم  رغصا  هچ  هو 

وا تاذ  لیفط  ربکا  ِملاع 

قشع ریش  تمصع  ناتسپ  زا  هدروخ 

قشع ریپ  ادخ و  هار  کلاس 

دوب هداز  تداهش  رهب  شردام 

دوب هداد  ناج  هریش  شریش  ياج 

تسلا زور  زا  هتشگ  يراوخریش 

تسم ریش  ناناج  قشع  بارش  زا 

هاش زیخاتسر  ياربک  تّجح 

هاش زیواتسد  زیخاتسر  زور 

الب تشد  رد  وچ  اروشاع  زور 

ادخ ریش  هداز  اهنت  دنام 

دنامن یقاب  وا  راصنا  زا  نت  کی 
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دناشف ناج  وا  هر  ردنا  دوب  هک  ره 

هدش اهنت  هّکی و  هش  نآ  دنام 

هدز قح  ياوسام  رب  اپ  تشپ 

اون روش و  اب  داد و  ین  رب  هیکت 

اون یب  بیرغ و  نادیم  رد  دنام 

کلف رب  »ش  َنیعُم ْنِم  لَه   » هرعن

کلم شوگ  شا  هرعن  نیا  زا  دش  رک 

نامسآ نیمز و  تاّرذ  هلمج 

ناغف هآ و  نآ  دینشب  ناششوگ 

شوگ هب  نوچ  ار  یلع  دمآ  اون  نیا 

شوج هب  دمآ  نوخ  ْشبات  یب  نت  رد 

دیشک نوریب  ناج  ِقادنق  زا  تسد 

دیرد مه  زا  ار  هتسب  ياهدنب 

نیرق یب  نآ  يونعم  نابز  اب 

: نینچ نامولظم  ناطلس  اب  تفگ 

اون یب  نیعم  یب  بیرغ  ياک  »

؟ اون يراد  یسک  یب  زا  یِک  هب  ات 

رب هارمه  ارم  رم  درگ و  زاب 

رپس مزاس  ناج  ریت  شیپ  هب  ات 

60 ص :
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یمه مزاس  ادف  ار  ناج  تهر  رد 

یمه مزابرد  كاپ  ار  ناج  دقن 

نتخآ ریشمش  ِتسد  مرادن  رگ 

نتخاب تهار  هب  ناج  مناوت  یم 

ندمآ نادیم  ياپ  مرادن  رو 

« .ندش رپسا  ریت  شیپ  مناوت  یم 

دینش ار  نآ  يونعم  شوگ  هب  هش 

دیشک سپاو  نانع  نادیم  زا  دوز 

شیپز درادرب  زاب  ار  وا  هک  ات 

شیوخ ناج  دناهراو  دّیقت  زا 

هاگمزر يوس  هب  شدرب  مرح  زا 

هاپس نید  یب  اب  دیدرگ  وربور 

دنلب شدرک  هش  تسد ،  زارفرب 

دنسپان هورگ  نآ  رب  دز  گناب 

شطع طرف  زا  هک  ار  يریغص  نیا 

شغ هدومنب  نونک  متسد  ِرس  رب 

هانگ مراد  ناتشیک  ردنا  نم  رگ 

هانپ یب  ریغص  نیا  تسهانگ  یب 

نم لاح  رب  ناتبلق  دزوسن  رو 

نحتمم نیا  رب  دیرآ  یتمحر 
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دینز یبآ  ششتآرب  افو  زا 

دینک شباریسو  دیریگ  شنمزا 

گنن مان و  یب  هقرف  نآ  زا  هگان 

گندخ يدورمن  داهنب  نامک  رد 

اهر نیک  ریت  دومنب  نامک  زا 

اج مولظم  نآ  موقلح  رب  درک 

نیک ناکیپ  نآ  موقلح ، زا  دش  در 

نید هاشنهاش  يوزاب  رب  دروخ 

يدُه ناطلس  يوزاب  زا  هگنآو 

یفطصم فیرش  بلق  رب  دروخ 

دیشک وا  قلحز  ار  ناکیپ  هاش ،

دیرب دوخ  تایح  زا  لد  شمغ  رد 

ناوتان ریغص  نآ  دوشگب  هدید 

ناج داد  هاش و  يور  رب  دز  هدنخ 

تخورفرب نیک  شتآ  نودرگ  هک  هو 

تخوسب رسکی  ابع  لآ  نمرخ 

الم رب  ار  یلع  دالوا  نوخ 

البرک نیمز  رد  نیک  زا  تخیر 

متس ریت  هتشک  رغصا  دش  ات 

(2)،(1) ملا نیز  تربع »  » ّدق دش  نامک  نوچ 
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ص:61

 . جنر درد ،  ملا : - 1
ص 182. ینیئان ،  تربع  ناوید  - 2
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یناماس ناّمع  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  بانج  تالاح  زا 

ق) 1305 ه .  و :  ق -  (ت 1239 ه . 

هاش رکذ  رد  مدق ،  ره  ردنا  مزاب 

هار ّدس  دیآ  يدرگ  ّقلعت  زا 

دوش یم  یباب  ّدس  بلطم  شیپ 

دوش یم  یباجح  ار ، دصقم  رهچ 

نم زورفا  ناج  روظنم  يا  یقاس !

! نمزوس ّقلعت  ریپ  نآ  وت  يا 

ار درورپ  ناج  يابهص  نآ  هِد  رد 

ار درگ  نیا  ناشن ، رب  یبآ  هب  شوخ 

منک نازابناج  هاش  رکذ  هک  ات 

منک نازادرپ  هناخ  اب  لد ،  يور 

ملق حول و  دجوم  تبتُر  هب  نآ 

مَلع نازابناجز  يزابناج ، هب  نآ  و 

دناشن دوخ  دارم  ریت  فده  رب 

دناشفرب یلک  هب  ار ، یتسهدرگ 

دوب هدروآ  درِگ  هچنآ  راثیا  درک 

دوب هدرپ  ار  وزرآ  نآ  چره  تخوس 

ناگدازآ همه  زا  دیشوپ  مشچ 

ناگدازردارب زو  ردارب  زا 
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دنامن رگید  يا  هدرپ  ّقلعت ، زا 

دنامن ربکا  یلع  زج  یهار ، ّدس 

شیب هزادنا  زا  تشاد  يداهتجا 

شیپز درادرب  زین  ار  یکی  ناک 

هتخورفا خر  اب  ربکا  هک  ات 

هتخوس ار ، ناگدازآ  نمرخ 

قرع تریغ  زا  هدرک  شیور  هام 

قرو لگ  رب  مدحبص  منبش ،  وچمه 

هرگ رپ  فلز  هدرک  ناشفا  خر  رب 

هرز لبنس ، زا  دیشوپ  ار  هلال 

يرگتراغ رد  تسمرس ،  سگرن 

يرط گربلگ  هب  رت  ِکشم  هدوُس 

62 ص :
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باتشاب هر ،  زا  داتفا  دمآ و 

باب ناماد  رب  کشا ، لفط  وچمه 

راب دنتسب  ناهرمه  ناج ! ردپ  ياک 

راذگهر ردنا  هداتفا  راب  دنام 

روصق رد  شوخرس  بابحا  زا  کی  ره 

روح نیفلز  رس  ناچیپ ،  برطزو 

همه یبوط  هیاس  رد  نز ، ماگ 

همه یبوّرک  رای  اب  نز ، ماج 

نْوَع سابع و  هّللادبع و  مساق و 

نْوَکود رب  تعفر ، ناشفا ز  نیتسآ 

تسا یگنتلد  تیاغ  مرهپس  زا 

!؟ تسا یگنل  تقو  هچ  ار ،  ربکا  بساک 

! ردپ يا  نتفر ، ماگنه  دش  رید 

رتدوز يراب  تسهرگ ،  یتصخر 

* * *

تخیر دنق  رّکش ، گُنت  زا  باوج  رد 

تخیر دنخرّکش  ياهبل  زا  رّکش 

يدمآ لبقُم ، دنزرف  ياک  تفگ : 

يدمآ لد  نزهر  ناج ،  تفآ 

رسپ يا  یّلجت  قح  زا  يا  هدرک 
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رس هب  يراد  اه  هنتف  یّلجت ،  نیز 

يا هدرک  تماق  هنتف ،  رهب  تسار 

يا هدرک  تمایق  تماق ،  نیزک  هو 

تسا يزاّنط  رد  هلال  اب  تسگرن 

تسا يزابرد  ناوغرا  اب  تلبنس 

ینک یم  مرورغ  تسم  تخُر  زا 

ینک یم  مرود  شیوخ ،  دارم  زا 

تسوا شیپ  یهاگ  وت ،  شیپ  ملد  هگ 

تسود ود  دجنگ  یمن  لد  کی  رد  هک  ور 

نکم نوخ  ار  ملد  اباب ! نیزا  شیب 

نکم نونجم  ارم  یلیل ،  هداز 

نزم ملاح  رغاس  رب  اپ  تشپ 

نزم ملاب  رب  گنس  لد ،  رب  شین 

زیرم لد  تخب  قرف  رب  مغ  كاخ 

زیرم لد  ِتخل  تخل  رب  کمن ،  سب 

زاتم لد  ِبلق  هب  دوخ  مشچ  وچمه 

زاسم مناشیرپ  دوخ ،  فلز  وچمه 

وشم دصقم  عنام  هر ،  لیاح 

وشم ّدس  ّتبحم ،  هار  رس  رب 

« اوقِفُنت یّتَح  َرِّبلا  ُلانَت  نل  »
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(1) وا دیوگ  نوِّبُحت » اّمِم  ، » نآ زا  دعب 

راثن رهب  يرهوگ ،  رتهب  وت  زاراگن  الاو  نآ  ِمزب  ردنا  تسین 

63 ص :

دیراد تسود  هچنآ  زا  رگم  دوشن  ناترّسیم  یکین  هب  ندیسر  « » َنّوبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُول  انَت  َْنل  : » هکرابم هیآ  هب  تسا  هراشا  - 1
.92 نارمع / لآ  .دینک » قافنا 
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نکش تب  نم ، تریغ  تسا و  تب  نآنم  هار  ّدس  تسوا ،  ریغ  هچ  ره 

تسوت رهم  ّتبحم ، هار  عنامتسوت  رهچ  ریسا  لد  نیهر و  ناج 

ینم وت  تقیقح ، رد  متسه  وت  نمینکفا  رود  نوچ  شیپ  زا  باجح  نآ 

امن ور ، وا ،  بناج  وش ،  امنورامنور  نم  زا  دهاوخ  وا  ار  وت  نوچ 

نتخادنا رپس  دشاب  شوخ  هکلبنتخآ  ریشمش  وت  زا  دشابن  شوخ 

ار رهد  دوبن  وت  رهق  تقاطار  رهق  نک  اهر  روآ ،  شیپ  رهم 

مدع رد  يرآ  ردنا  شدوجو  زامدق  يراشفیب  رگ  شیانف  رب 

؟ تسیچ ریشمش  تجک ،  يوربا  شیپتسین  ریت  جایتحا  يراد ،  هّژم 

تلکاک ناز  دوب  سب  ییومرات  تَلُک  ءزج و  نتسب  دصق  هک  رگ 

هاگن ریت  کی  هب  یفاک  ار  وت  نآهایس  تسدیپس و  دیص  ِرس  رو 

نزب نم  رب  دوب ، رگ  يرهق  ریتنزب  نمشد  لدرب  يرهم  ریت 

تساقل نآ  قوش  راسخر و  نآ  لیمتساقب  نیع  ام  دوصقم  انف  زا 

تسا يدابآ  نآ  رهب  یبارخ  نیاتسا  يداش  نآ  یپ  زا  مغ  نیا  قوش 

حالص ریخ و  یپ  زا  متسدمآ  حالف  اب  يا  داسف  ّرش و  نیرد  نم 

مدع ردنا  مدق  رگید  نینچمهمدق  کی  مدوجو  ردنا  تسا  تباث 

بیر هب  یتسد  یتسد و  منیقی  ردبیغ  هب  یتسد  یتسد و  مدوهش  رد 

تافص رد  ییور  تاذ و  ردنا  ییورتایح  رد  ییور  توم و  ردنا  ییور 

...انف رد  اقب و  رد  رگید  تسدانغ  رد  جایتحا و  ردنا  یتسد 

راهب رد  یتسد  یتسد و  نازخ  ردراهن  رد  یتسد  لیل و  ردنا  یتسد 

رگد لغش  عنام  یلغش  تسینّرض  عفن و  زا  روما  ردنا  ارم  رم 
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ناشلهاان نینچ  نیا  درک  ور  هچ  زکناشلهج  اب  ارم  دشاب  ینمشد 

تسا رپسا  رگید  هب  نآ ،  غیت  عفدتسرگید  غیت  هب  نمشد  نآ  لتق 

نکم يریش  ناهبور ،  دربن  ردنکم  يریشمش  شاب و  یم  رپس  ور 

تسین طرش  نتشگ ،  هجنپمه  اضق  ابتسین  طرش  نتشگ  هجنر  ار  تیوزاب 

64 ص :
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ناشنولهپ رد  ریگ و  دیآک ، ریتناشک  رجنخ  ِرجنخ  رب  نز  هسوب 

هاش مسج  زا  ناج  مشچ و  زا  رون  وچمههام  دیشروخ و  تریغ  نآ  تفرب  سپ 

يرد وا  يور  هب  ناکیپ  رس  ره  (1) يَرث ات  اّیرث  زا  درک  یم  زاب 

نانع فک  زا  داد  درک و  اه  يدوخیبنانس  غیت و  تبرض  زا  تشگ  تسم 

دش لال  شنابز  وگ ،  تحیصن  نآدش  لاماپ  وزا  لقع  دمآ ،  قشع 

دنز مدآ  ینب  ناج  رب  هلعشدنز  مد  تقیقح  زک  دش  نآ  تقو 

دنک اوسر  ار ، قاّشع  هلمجدنکاو  بتارم  يور  زا  هدرپ 

تفرگ ار  شنانع  ناراوخیم  ریپتفرگ  ار  شنابز  دمآ ،  لقع  زاب 

...وج ْبآ  يوگ و  بآ  دش :  ردپ  يزوج  ِبآ  رگید  درک  ایرد  هب  ور 

هاش شیپ  ات  هگمزر  نایم  زاهار  نایوگ ز  شطعلا  دمآ  ربکا 

!؟ ما هدرم  ای  ما  هدنز  منادن  یمما  هدرسفا  شطع  زا  ناجردپ !  ياک 

تسادخ زا  زیربل  هک  ار  دوخ  ربکاتسا  يده  ناطلس  هک  نید  هاش  دید 

تسا یشتآ  ياوه  ار  شکاخ  بآتسا و  یشکرس  يانب  ار ، شکاپ  قشع 

...تسا رتنوزفا  نارگید  زا  شیتسمتسا  رس  رد  شقشع ، يابهص  شروش 

...ار تسود  ثیدح  دزاس ،  یم  شافار  تسوپ  دفاکش  یم  دوخ  رب  زغم 

داهن بل  رب  شمتاخ  كدنا  كدناداد  هسوب  شناهد  رب  نامیلس  سپ 

درک شاف  ار  قح  ّرس  دراین  اتدرک  شاپ  رهوگ  ياهبل  نآ  رهُم ، 

(2)« دنتخود شناهد  دندرک و  رهُمدنتخومآ  قح  رارسا  ار  هک  ره  »

ص:65

.نیمز ات  نامسآ  زا  - 1
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ص 40. ش ،  . 1362 ه نارهت ،  همطاف ،  رون  تاراشتنا  یناماس ،  ناّمع  رارسالا ،  هنیجنگ  - 2
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یتیآ نیسحدمحم  خیش  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبا  تداهش  رکذ 

هراشا

(. ش  . 1350 ه و :  ق -  1310 ه .  (ت :

تسا رگید  ناتساد  نیا  ناتسود 

تسا ربکا  ناتساد  کچوک ،  تسین 

یتسارحص نیا  رد  دوخ  نونجم  لقع ،

یتسالیل هداز  ناتساد 

لالجلاوذ ّیلو  هّللا ،  لامج  نآ 

لاصخ ردنا  راگدای  ار  یضترم 

يربمغیپ تعلط  وا  تعلط 

يردیح وا  توطس   (1) كراعم رد 

رشبلا اذه  ام  شاح ،  هِّلل  َشاح  رگ  هولج  يو  خر  رد  فسوی  نسح 

لالجلاوذ فصو  هدرک  تقیقح  ردلامج  نسح و  نآ  فصو  دیوگ  هک  ره 

نایب ددرگ  مرجال  عناص  عنصناربلد  لامج  نوچ  دیآ  هتفگ 

قبَس دق  بجاو  تشاد ، نکمم  هچنآقح  نسح  لیلد  دش  نابوخ  نسح 

یفطصم نوچ  شقطنمو  ْقلُخ  ْقلَخافصاب و  نآ  تسا  هنیآ  ار  قح  هجو 

ثرا هدرب  رهطا  يارهز  زا  تمصعثرا  هدرب  ردیح  ار ز  تمکح  ملع و 

تسا هدوب  تماما  طرش  دجاوتسا  هدوب  تمکح  ملع و  شدوجو  رد 

یفطْصا   َ هّللا ّنِا  كاپ  تیآافصاب  يا  یعّدم ، نیا  دهاش 

درک قیدصت  یعّدم  نیا  یتّجحدرک  قیبطت  نید  ناطلس  وا  رب  شک 
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66 ص :

(. هکرعم عمج   ) دربن گنج و  ياه  نادیم  كِراعَم : - 1
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باتکلا اْنیَتآ  میهاربا  لآباطخلا  لصف  رد  هدومرف  ادخ  مه 

ناوج نآ  يوس  درک  یهاگن  هشناور  دش  نادیم  هب  نوچ  يوار :  تفگ 

دورد دص  نادزیز  بل  نآ  رب  دابدوشگ  رهطا  بل  تیآ ، نیدب  سپ 

لیتق لّوا  یضترم  هلالس  زالیلس  ریخ  نشلگ  لاهنون 

دیحو ناطلس  دزن  ربکا  دمآدیهش  نارای  نوچ  دنتشگ  ضرغلا 

هایس يوسیگز  شدرِگ  رب  هلاههام  صرق  نوچمه  هدنشخر  شضراع 

یهگآ تمایق  زور  زا  هداد  یهس  ورس  زا  رتالاب  شتماق 

شوه هدرب  یهاگن  زا  یناهجزوشود  هب  رب ،  هدنکف  ار  نیکشم  فلز 

داشگ نیریش  بل  سپ   ، (1) تبوذع ابداتس  یبوقعی  دزن  رد  یفسوی 

گنج رهب  هد  متصخر  ناهج و  زاگنت  هب  دمآ  ارم  لد  رگید  تفگ ، 

دیشک رب  رد  ناج  وچمه  ار  ناوج  ناودیشکرب  یهآ  درک و  یهاگن  هش 

نامسآ يوس  هب  رس  نایرگ  درکناور  دش  نساحم  رب  ناطلس  کشا 

تسا نم   (2) ناحیر حْوَر و  وا  ناهج  نیزتسا  نم  ناج  رسپ  نیا  دنوادخ  ياک 

هورگ نیا  ِمزر  يوس  متسرف  یمهوکشو  ّرف  نیدب  ار  یناوجرم 

رشبلاریخ قطنم  قلُخ و  قلَخ و  رسپ  نیا  رد  ادخ ! يا  يدرک ،  عمج 

(3) میدنلا معن  ناوج  نیا  ار  ام  دوبمیدش  یم  شیاقل  قاتشم  وچ  ام 

منت زا  یناور  نوچمه  دور  وک  منک  رب  يو  زا  لد  دیاب  ایلاح 

ریگزاب ار  دوخ  ناراب  تمحرریذپان  نامرف  موق  نیز  ادخ ! يا 

67 ص :

.ییاراوگ ینیریش ،  تبوذَع :  - 1
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هک مغرپسا  هاش  هزبس و  تشک و  ناحیر :  .شوخ  داب  شوخ و  يوب  میسن و  یکنخ  یگزات و  تحرف و  شیاسآ ، ناحیر :  حْوَر و  - 2
هَّنَجَو ٌناـْحیَرو  ٌحْوَرَف  : » تسا هدـمآ  هعقاو  هروس  هیآ 89  رد  هک  تسا  ینآرق  تاحالطـصا  زا  ناـْحیَر :  حْوَر و  .دـنیوگ  وبزاـن  ار  نآ 

.تسا مّعنتم  تشهب  ياهتمعن  زا  شیاسآ و  رد  میعَن : »
.تبحص مه  میدن و  نیرتهب  میدَّنلا :  َمِْعن  - 3
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...رادب هدنکارپ  ار  تعامج  نیاراید  میلقا و  رهش و  ره  رد  راوخ 

میا هدرک  تباجا  ناشیا  توعدمیا  هدروآ  يور  هک  ات  ناشیا  يوس 

لاسدرخ گرزب و  ام  زا  دنشُک  یملالح  يدنرامش  یم  ار  ام  نوخ 

رهگ الاو  نآ  تخات  نادیم  يوسردپ  زا  تصخر  تفای  هدازهاش 

دای هب  دمآ  یفطصم  زا  ار  ْدنُجداتسیا  نوچ  هگمزر  رانک  رد 

رینم رهچ  زا  تریح  رد  شرکشلرینتسُم  شیور  نادیم ز  هصرع 

! رشبلا ریخ  اذ  تفگ :  شدید  هک  رهرگ  هولج  دش  شخر  رد  دمحا  نسح 

 : هاش تفگ  ترسح ، درد و  رپ  یلد  ابهایسور  دعس  نبا  رب  دز  گناب 

ینز یم  نم  هشیر  رب  اه  هشیتینک  یم  نم  اب  هچ  ینیب  یمه  دوخ 

وت دنزرف  وت و  لسن  دنَک  ربوت  دنویپ  ادخ  دیامنب  عطق 

* * *

ارم دنویپ  لسن و  يدرک  عطق 

يرولاریخ اب  میشیوخ  يرگنن 

یلع نادیم  رد  تخات  يوار :  تفگ 

: یلد ُرپ  اب  یمه  اتفگ  زجر  رد 

رهگ الاو  هدازهش  منم  ناه 

رهتشم نیسحلا  نب  یلع  نآ : 

؟ یتسالوا یبن  اب  ام  زک  تسیک 

؟ یتسالاو تبتر  نیا  ار  هک  رم 

دب مصخ  زا  زیت  غیت  مرادن  رب 

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


دتفوا راک  زا  متسد  ردنا  هک  ات 

منک یم  تیامح  کنیا  ردپ  زا 

...منک یم  تیاده  قح و  زا  ترصن 

هاگمزر ردنا  تخات  یم  دز و  یم 

هاپس بلق  رب  تخادنا  ار  شیوخ 

نیمی زا  راسی و  زا  دز  یم  غیت 

نیمز يور  رب  تخیر  یم  رس  تسد و 

رگدکی رب  یتخیر  ار  هپس  نآ  و 

رذحلا گناب  هدنکفا  هاپس  رد 

دش بات  یب  شطع  زا  رخآ  نکیل 

دش باب  يوس  هب  یبات  یب  دوخ ز 

مایخ يوس  ار  شیوخ  بسا  تخات 

ماک هنشت  کشخ و  لعل  مسج و  هتسخ 

لعفنم ربکا  يور  رد  دش  هاش 

لجخ شدنزرف  دزن  ادابم  سک 

وا ماک  ردنا  داهنب  نابز  سپ 

وا مارآ  دهد  دوخ  ماک  ات ز 

68 ص :
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لاجم یب  شداهن  متاخ  ناهد ، رد 

لاتق يوس  رسپ  يا  درگرب  تفگ : 

تشرس وکین  يا  هک  ینادنچ  تسین 

تشهب بآ  زا  باداش  يوش  یم 

وت توقای  یگنشت  زا  دهر  یم 

وت توق  نونکا  متاخ  دشاب  هچ  رگ 

تسا بلطم  ناناج  رادید  ار  هک  ره 

تسا بل  رب  دزوس  دنچ  ره  شمتاخ 

دش زاب  نادیم  يوس  ناباتش  سپ 

دش زاغآ  اه  هلمح  رگید  راب 

قرب دناوخ و  یم  زجر  درک و  یم  هلمح 

قرش برغ و  رب  وا  غیت  زا  دیهج  یم 

راکشآ قیاقح  دمآ  ار  برح 

رازراک زور  تسد و  برض  تقو 

میرک شرع  بحاص  يادخ  اب 

میئل موق  يا  دنگوس  مدشاب 

فالخ لها  زا  غیت  مرادن  رب 

فالغ ردنا  اهریشمش  دور  ات 

شویُج نآ  نارس  زا  تشُک  ردق  نآ 

شورخ دایرف و  تساخرب  هپس  زک 
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بضغ زا  مد  نآ  رد  رفاک  ذقنم 

برع  (1) ماثآ داب  نم  رب  تفگ : 

ناوتان ددرگ  هک  شباب  لد  رمناوج  نیا  غاد  منازوسن ز  رگ 

زیت غیت  اب  نامدرم  نیز  دشک  یمزیتس  درآ  یم  كاب  یب  نینچ  نیاک 

دیسر انعر  ربکا  اج  نادب  اتدیزگاج  شنیمک  رد  تفگب و  نیا 

تفاکش ربکا  رس  یناشیپ  هب  اتتخاون  رس  رب  متس  زا  شنیک  غیت 

!(2) باقع يا  تفگ : یم  لاح  نابز  اببات  ربص و  شتفر  زغم و  ناشیرپ  دش 

یط هدومنب  یمد  رد  ار  یملاع  یپ  هدنخرف  خّرف  باقع  يا 

تسا يراک  ممخز  هک  نک  یهار  مرنتسا  يرای  تقو  هک  امنب  یتّمه 

رابتعا نودرگ  راک  درادن  نوچرایشوه  يا  ناسر  مدوز  مرح  رد 

تسافق رد  نمشد  هک  امنب  یتّمهتسافو  تقو  اله  مزان  تمُسرم 

ارم يور  ندید  راظتناارس  هدرپ  نیرد  دراد  نم  باب 

تسا نم  يوجلد  راسخر  قیاشتسا  نم  يوم  نوچ  هتفشآ  ما  هّمع 

69 ص :

.مِثا ِعمج  ناهانگ  ماثآ :  - 1
.تسا مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  بسا  مان  باقُع : - 2
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مرس رب  دمآ  هچنآ  دنادن  یممردام  نوخلد  همیخ  نایم  رد 

! نارپوش اباقع ! یتسا ،  زابهاشنارهاوخ  يدنا  نم  هار  رب  مشچ 

راکز یتس  هداتف  هدازهش  تسدرامش  یب  هاپس  نآ  دندیدب  نوچ 

كاچ كاچ  شمسج  ریشمش ، زا  هدرککاپ  ناج  نآ  رب  دندروآ  هلمح 

نینزان نآ  درک  همیخ  يوس  هب  ورنیز  ردص  زا  نوچ  داتفا  نیمز  رب 

مانالا ریخ  نم  ّدج  مبآ  دادمالس  نم  زا  ردپ ! يا  تداب  تفگ : 

تسامش رهب  شفک  رد  رگید  ماجتسا  یفطصم  لوسر  مّدج  نیا  کنیا 

زابهاش نوچمه  تفاتشب  وا  يوسزادگناج  ياون  نآ  دینشب  وچ  هش 

رهچ هدنخرف  نآ  يور  رب  دز  هسوبرهم  يوناز  رب  هداهنب  شرس  سپ 

رس هب  تغیت  دز  هک  یتسد  دوش  لَش  ! رسپ يا  شتفگ : لاح  نابز  اب 

؟ ناور ورس  نوچ  يالاب  دق و  نیزناوج  يا  ار  تلتاق  دمان  فیح 

دوب هاگان  لجا  ِگرگ  ْنیمک  رددوب  هاتوک  بجع  اباب ! وت  رمع 

(1) فویس زا  ماهِس و  زا  نمیا  تسینفوخم  تشد  نیا  تسین  نتفخ  ياج 

زیخ ياج  زا  مرح ،  ردنا  میور  اتزیت  نازوس و  دوب  اج  نیا  باتفآ 

هتفاکشب وت  يولهپ  نانسزوهتفات  نت  رب  تخس  تباتفآ 

(3) مایخلل مکاخا  اذه  اولمحا  ! مارک ای  اتفگ ! درک و   (2) نایتف هب  ور 

دنتشاذگب هگمیخ  يوس  هب  وردنتشادرب  وا  شعن  ناناوج  سپ 

وا يوم  زا  نوخ  تخیر  یم  مد  هب  مدوا  يوسیگ  هتخیوآ  افق  زا 

ناوج نآ  شعن  دندروآ  کنیاناوناب  ياک  دز  دایرف  يا  هدَرب 

مغ هودنا و  نویش و  ناغفابمرح و  زا  دندیود  نوریب  نانز  سپ 
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داتف ربکا  هتشک  رب  دمآدارمان و  ناوجون  نآ  هّمع 

70 ص :

.اهریشمش اهریت و  ْفیَسو : مهَس  عمج  فویسو : ماهِس  - 1
.یتف عمج  نادرمناوج  ناناوج ، نایتف :  - 2

.دیربب اه  همیخ  هب  ار  وا  تسامش  ردارب  نیا  - 3
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: تسا ملظم  هایسور و  يوار  هچرگتسا  ملسم  دیمح  زا  تیاور  نیا 

باتفآ دیآ  قرشم  زک  نانچ  نآبابق  زا  دمآرد  ینوتاخ  تفگ : 

ناور حور و  نوچ  تفرگب  شربردناوج  شعن  رب  تخادنا  ار  شیوخ 

هام هب  ات  یهام  تخوس  شناغف  زکهاتّمعاو  هحیص  دز  نانچ  نآ  و 

هدکمتام ناهج  دش  شیاون  زکهدزمغ  نآ  یتسیرگب  نانچ  نآ  و 

ناوناب دزن  همیخ  يوس  دربناوزاب  شتفرگ  هش  دمایب  سپ 

یتسیرگب ناوج  نیا  رب  نینچ  نیاک  ؟ یتسیک نز  نیا  هک  مدیسرپب  نم 

هدکمتام دش  همیخ  شناغف  زکهدّیس  نیا  یکی ،  نآ  تفگ ، ارم  رم 

(1) یتسارهز رتخد  هش ،  رهاوخیتساربُک  بنیز  وا  هّمع 

71 ص :

ص 385. ش ،   . 1337 ه نارهت ،  يدنجریب ،  یتیآ  نیسحدمحم  جاح  هّللا  هیآ  راربالا ،  تاماقم  - 1
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مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  عیضر  لفط  تداهش  رکذ 

مایخ جرُد  رد  دوب  ار  نید  هاش 

مان هّللادبع  هدنشخر  يرهوگ 

تسا هش  لفط و  نیا  نیب  یصاخ  رهم 

تسا هّللادبعوبا  ور  نیز  شتْینُک 

بابر نطب  زا  هدازهش  نیا  يدوب 

باجح رد  دش  وا  يور  زا  باتفاک 

درخ ریپ  دشرم  اّما  یلفط 

درب یسرد  شرب  زا  سیردا  وچ  دص 

باوخ دهم  ردنا  یتفگ  یسیع  وچمه 

« باتکلا یناتآ  هّللادبع  ّینِا  »

حابّصلا مجن  نوچ  دهم  رد  يدهم و 

حالف حابصم  لابقا و  بکوک 

راوخریش رگ  رظن  رد  تسا و  كدوک 

راوخ تسا  ریش  وا  مزع  دزن  کیل 

عافد گنهآ  درک  نوچ  هش ،  تفگ 

عادو ار  وا  منک  ات  شدیروآ 

رت مشچ  اب  نارتخد  نانز و  سپ 

ردپ تسد  رب  دنداد  رسپ  نآ 

يا هدرسفا  كدوک  شدید  هاش 
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يا هدرمژپ  لگ  نوچمه  شطعزو 

شطع زوس  زا  كدوک   (1) یّظَلت رد 

شغ هدرک  مشچ و  هداهنب  مه  يور 

ازج زور  رد  موق  نیا  رب  ياوازفناج  يا  تفگب  شیور  دز  هسوب 

ادخ دزن  دَرب  ناشیا  هوکشیفطصم  ناشیدب  یمصخ  دنک  نوچ 

دش هام  نیرق  یتفگ  يرتشمدش  هاگنابرق  يوس  شتفرگ  سپ 

 - ودع دزن  سمتلم  ادابم  سک  وربور - دش  نوچ  مصخ  هاپس  اب 

دنلب شتسد  رب  درک  فحصم  وچمهدنمجرا  نآ  شیوخ ، ياربک  تّجح 

ص:72

.مشخ یّظََلت :  - 1
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! هاپس يا  لفط ،  نیا  دریم  یم  شطع  ردهانگ  یشیک  ره  هب  ار  نالفط  تسین 

نورب اهبهذم  هلمج  زا  یبهذمنوبز  تخب  زا  يدوب  ار  ناسک  نآ  و 

یبهذم ره  رد  تسا  محر  دروم  (1) یبَص کش  یب  رشب  عون  رد  هنرو 

ولگ رب  يریت  مومسم  شدمآودع  اب  شباطخ  يانثا  ردنا 

هلولو شریت  تخادنا  کلم  ردهلمرح  نآ  شدز  يریت  متس  زک 

رارق ربص و  یب  درد ، زا  راوخریشراوخریش  يولگ  رب  دمآ  شریت 

زادگ زوس و  نآ  رد  يدنخبل  درکزاب  درک  یمشچ  هاش  يوس  لفط 

يدز ناج  رب  شا  هلعش  تمایق  اتیدز  نالان  نآ  درد  زک  يا  هدنخ 

نامسآ ِکشا  تخیر  شنوخ  وچمهنامز  نآ  یتفگ  تسیرگب  نامسآ 

(2) لیصف زا  معیضر  نیا  رتمک  تسینلیلج  دنوادخ  يا  اتفگ :  هاش 

(3) دیدش دش  رفیک  يدروآ و  مشخدیشکرب  تیوس  هلان  نوچ  يا  هقان 

هلمرح ریت  موق و  يافج  زاهلگ  نونکا  مروآ  تیوس  هب  مه 

ورب يدیلام  نوخ و  شتفرگ  یمولگ  ریز  رد  تسد  شدربب  سپ 

امنهر ماما  نآ  شدناشف  یمامس  يوس  يدش  نوخرپ  شفک  نوچ 

كاله یقلخ  هملظم  ناز  دش  هنروکاپ  نوخ  نآ  نیمز  رب  دزیرن  ات 

مغز هش  يا  چیپم  دوخ  رب  ردق  نیامرک  زا  شتفگب  یبیغ  فتاه 

تشرس شوخ  نایروح  شدنرورپتشهب  ردناک  ار  لفط  نیا  راذگاو 

نبل زا  يرهن  تخیمآ  لسع  اب  ننملاوذ  شرهب  دلُخ  ضایر  رد 

تسادخ شراوخمغ  هک  اهاش  روخم  مغتسادج  ردام  زا  هّللادبع  هک  رگ 

(5)،(4) نیفد ار  شنیمث  ّرد  نآ  تخاسنیمز  رد  بسا و  دمآ ز  دورف  سپ 
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ص:73

 . كدوک یبَص : - 1
.هتفرگ زابریش  زا  كدوک  هدش ؛ ادج  ردام  ریش  زا  رتش  هچب  لیصَف : - 2

.دش راگدرورپ  دیدش  مشخ  بجوم  وا  ندش  هتشک  ندرک و  یپ  هک  مالسلا  هیلع  حلاص  هقان  ناتساد  هب  تسا  هراشا  - 3
.هدش هدیشوپ  نوفدم ،  نیفد :  - 4
ص 395. راربالا ، تاماقم  - 5
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یناهارف کلامملا  بیدا  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ياثر  رد 

ق)  . 1336 ه و :  ق -  1277 ه .  (ت : 

تفهن رد  درب  مرح  يوس  هب  ربخ  نیا  داب 

: تفگ دیشک و  رب  ناغف  هراوهاگ  هب  رغصا 

مروای رای و  تنم  هک  ردپ  يا  کیبل 

مربکا سابع و  بیان  وت  يرای  رد 

ممغ هناخیم  مُخ  هداب  ِشوهدم 

مردارب ّمع و  ِخُر  ندید  قاتشم 

مکزان لعل  بل  هب  دسر  یمنرا  بآ 

مردام ناتسپ  گر  رد  هدنامن  را  ریش 

ما هبعش  هس  ریت  كوان  يوزرآ  رد 

مرثوک شخب  ناور  لالز  ترسح  رد 

راگزور دایص  هک  هقیقد  نآ  قوش  رد 

مرپ دنکشب  اضق  نامک  كوان  اب 

زارف نایشآ  مهن  هردس  خاش  هب  مهاوخ 

مرتوبک ار  ادخ  شرع  هک  يرگنب  ات 

74 ص :
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کیل تسا  رغال  نت  کچوک و  هّثج  دنچ  ره 

مرس رد  تسا  یگرزب  ياوه  تتلود  زا 

ممزلق يایرد  کلاس  هک  ما  هرطق  نآ 

مرونا دیشروخ  قشاع  هک  ما  هّرذ  نآ 

ار هتسخ  ناج  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب 

مرپسب وت  ياپ  هب  هک  ما  هتفرگ  فک  رد 

لغب رد  ریگ  ارم  ياشگرب و  شوغآ 

مرب رد  هب  نادیمز  قابتسا  يوگ  ات 

دش هنارت  نیا  زا  برط  رد  دیهش  هاش 

دش هناور  نادیم  هب  تفرگ و  رب  هب  ار  وا 

نود هورگ  يا  تفگ  هکرعم :  نایم  دمآ 

نورب یگرابکی  هب  دیدش  قح  هار  زک 

ناوج ربکا  نوخ  هب  دیپت  ناتروج  زا 

نوگن دش  لضفلاوبا  ياول  ناتملظزو 

شیب باسح  زا  دش  هک  ملظ  تسا  سب  رگید 

نوزف رمش  زا  تشگ  هک  روج  تسا  سب  رگید 

شطع زک  تسا  زور  هس  هراوخریش  لفط  نیا 

نوخ هّصغ  ناتسپز  ریش  ياج  هب  دشون 

شَلُگ نوچ  راسخر  هتفای  هشفنب  گنر 

نوگ هلال  لعل  بل  هدرک  ماف  هداجیب 
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هانگ مدشاب  امش  معز  هب  نم  هک  مریگ 

نونکات تسا  هدرکن  فالخ  هنگیب  نیا 

ار يادخ  شکشخ  بل  رب  دیهد  یبآ 

نوکس شنت  ردنا  هن و  بیکش  شلد  ردناک 

75 ص :
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دوب هتفرن  نایاپ  هب  زونه  هش  راتفگ 

نونغرا وچ  دز  رگج  يا ز  هلان  لفط  ناک 

تفخ دومن و  هش  خر  هب  يا  هدنخ  هاگ  نآ  و 

؟ نوچ هّیضق  نیا  دش  هک  سرپم  نمز  رگید 

ناهگان دوب  اجکز  لجا  دصاق  نیا 

؟ نومنهر تسا  هدوب  هک  هنشت  قلح  هب  ار  نآ  و 

تشگ هزات  ریش و  یب  رغصا  قلح  هراپ  دش 

نورد زا  هتسخ  رگج  نیسح  لد  مخز 

ریغص نآ  راسخر  هب  هاش  درک  هراّظن 

نوعجار هّللا  یلا  نحن  تفگ :  هلان  اب 

تمراپس یم  ادخ  هب  مرح  يوهآ  يا 

...تمرآ همیخ  يوس  هب  نوچ  هک  متریح  رد 

تیب لها  نایرگ  هدید  کشا  هب  بر  ای 

تیب لها  نایرب  هنیس  زوس  هب  بر  ای 

همطاف لآ  رمث  یب  غاد  هب  بر  ای 

تیب لها  ناوارف  ياه  هّصغ  هب  بر  ای 

یحُضلاو سمشلاو  تیآ  رون  هب  بر  ای 

تیب لها  ناقرف  مکحم  صن  هب  بر  ای 

تشاگن ردق  کلک  هک  هفیحص  نادب  بر  ای 

تیب لها  ناش  زا  تلالج و  زا  شعیقوت 
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داهن رب  هک  نوخ  رپ  هلایپ  نادب  بر  ای 

...تیب لها  ناوخ  رب  وت  ياضق  لزا  زور 

تسه هک  ناسر  برغم  قرشم و  هب  وا  نامرف 

تیب لها  نامرف  ربنچ  ریسا  شناج 

76 ص :
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شیوخ رصع  نامیلس  هبتر  هب  دش  دنچ  ره 

...تیب لها  ناملس  یمالغ  دنک  ناج  زا 

دیما هبعک  نیا  رب  هدوس  زاین  يور 

تیب لها  ناماد  هب  هدنکف  الو  تسد 

بش زور و  هک  ار  شلد  راد  داش  هراومه 

(1) ...تیب لها  ناگوچ  مخ  رد  يوگ  وچ  دشاب 

ص:77

دنب هدراهچ  زا  ش   . نارهت 1312 ه يدرگتـسد ،  دیحو  یـشاوح  حیحـصت و  نیودت و  هب  یناهارف ،  کلامملا  بیدا  لماک  ناوید  - 1
.مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  یثارم  رد 
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یقدنج ییافص  ناوج -  هزات  يا 

هراشا

ق)  . 1314 ه و :  (ت 1236 - 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناهج ، ناج  ناوج ،  هزات  يا 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناوج ، هزات  ناهج ، ناج  يا 

یتشهب غرم  يا  یتشذگ  رارشا و  فک  رد  میتشاذگب 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  منامگ ، دوب  اطخ  هک  ادرد 

ماکان هک  شیپ  ناز  ماد  لسگب  مغ  سفق  زا  ارم  يآ و  زاب 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناور ، غرم  دنک  زاورپ 

كاخ نم  رس  رب  يا  كاچ  دص  نت  رد  نفک  ياج  تندب  نوخ 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  منامب ، هدنز  رگا  وت  زا  دعب 

ناماد هب  هلجد  کی  ناشطع  هتشک  يا  ما  هدرک  ناور  هک  نآ  اب 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناور ، بآ  تدشن ز  رت  بل 

زاب رگد  راب  تک  زات  یمدق  ممشچ  هب  زیخ و  ناور  ورس  يا 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناشن  همشچ  نیا  نماد  رد 

نم رظن  دزاس  نشور  وت  زورفا  لد  رهم  دوش  هچ  بر  ای 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناهرب ، مغ  زا  خر و  امنب 

نک اود  درد  نیا  نک  ام  رورپ  مغ  لد  جالع  ریبدت 

78 ص :
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ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  مناج ، هدمان  بل  هب  زاب  ات 

ییافص وچمه  ات  ییارس  هحون  نیدب  تسیچ  هنگز  مک  اب 

ربکا یلع  مناج  ربکا  یلع  منار ، هیثرم  وت  متام  رد 

* * *

مرسفا زورما  قرف  زا  داتفوا  يراوخ  كاخ  رب 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مربکا  كاخ  رب  داتفا  نوگنرس  نیز  زا  هک  ادرد 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرسفا  زورما  ْقرف  زا  داتفوا  يراوخ  كاخ  رب 

سب تسا و  گرم  نم  نامرد  سفن  کی  مرادن  نامرا  سپس  نیز  یناگدنز  اب 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرس  يدوبرب  شاک  يا  رهپس  رسفا  نیا  ياج  رب 

دش داینب  زا  هناخ  نیو  دش  داب  رب  مشتآ  نیز  ءاقب  بآ  یهب و  كاخ 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرکیپ  نادنس  گنس و  زا  رت  تخس  دشابن  يرآ 

رسز نایاپ  ات  تخوس  مک  ررش  نارین  هلعش  نیو  رمث ،  نافوط  رصرص  نیا 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرتسکاخ  نب  خیب و  زا  داد  داب  رب  اونین  رد 

ناغمرا مناوج  غاد  ناور  کشا  میوناز  مه  نابز ،  مه  مدامد  مهآ 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مربهر  اهرس  داز و  لد  هلحار ،  هر  رفس ،  مه  مغ 

دنک منایرع  دمعز  دنک و  مناماس  زاس و  یب  ارچ  یناد  یمه  نمشد 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرب  رد  ون  زا  دیارآ  کلف  یلحُک  توسک  ات 

؟ یک دوب  منامگ  اهنیا  یپ و  موش  مصخ  تسد  زا  دوبر  مزادنارس  نودرگ 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرجعم  یلین  هنهک  نیا  رس  هب  دزادنا  ون  زا  ات 

رت خلت  ندرمز  ندنام  رت  مشچ  نیا  اب  هدنز  نم  يرپسب  ناج  بل  هنشت  وت 
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مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مروخشبآ  يدمآ  کشخ  وج  ایرد و  ناهج  زا  شاک 

افج نیز  میوج  هک  زا  داد  اهب  شناجرم  هک  فک  زا  تفرب  مناجرم  رحب  دص 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرهوگ  یمارگ  نیا  دش  ورف  ات  نیک  هَّجل  رد 

79 ص :
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هبت ملاح  ناز  هک  دز  رس  هیس  ملابقا  جرب  زا  سحن  ناویک  نامسآ  دص 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرتخا  نابات  هدنشخر  خر  تفهنب  ات  كاخ  رد 

نم يابهص  دنک  مغ  زک  نم  يانیم  دز  گنس  رب  یمه  یقاس  دش  وچ  نارود 

مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرغاس  نوخ  زا  تشابنا  نونک  اروشاع  مزب  رد 

تنطلس ییافص  دراد  تنکسم  زا  داهن  خر  ات  یگدنب  ناتسآ  رب 

(1) مرس رب  ملاع  ود  كاخ  مرد  نیا  ناگس  زا  زاب  يرمشن  تمایق  رد  رو 

80 ص :

 - صص 376 ش ، 1370 ه .  نارهت ،  شنیرفآ ، تاراشتنا  دوواد ، لآ  یلعدّیس  همّدقم  حیحصت و  یقدنج ،  ییافص  راعـشا  ناوید  - 1
.386
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یتبرت مالسلادبع  خیش  مالسلا -  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش 

.ه ق)  1372 و :  ق -  1298 ه .  (ت : 

دوب شلد  رد  هچنغ  هک  ینوخ  نآ  زا 

دوب شلکشم  نتفخ  دهم ،  رد  نانچ 

یلاخ هیرگ  زا  لد  تساوخ  دیامن 

یلاع توص  اب  یلد  ْکچوک  نآ  هب 

قاّشع گنهآ  اب  زان ،  دهم  ز 

قافآ رد  دش  نکفا  روش  ار  اون 

(1) يرامق دوع  نوچ  تخوس  یم  بتز 

یلاخ هدید  زا  دنک  لد  نوخ  هک 

کشا هبانوخ  رب  هتسب  هر  شطعکشر  شتآ  زوس ، نآ  زا  ار  تباقر 

ریگولگ یکشخ  زا  هتشگ  شنوخ  هکریثأت  هدومنب  شطع  يو  رد  نانچ 

یلاباال قشع  تساخرب  اجزیلاخ  هیرگ  زا  دشن  لد  شدید  وچ 

تسا زیر  هلعش  شمشچ  کشا ، ياج  هکتسا  زیت  هلعش  يّدح  هب  ار  وا  دید  وچ 

ششوگ هب  رس  مد  رد  هتسهآ  داهنششوت  بات و  یب  یگنشت  زا  دید  وچ 

یشون ریش  ناّرپ ، ریت  كون  زیشوگ  هب  رس  نآ  رد  تخومآ  لفط  هب 

هراوخ ریش  ِریش  ههامشش  يا  هکهراوهاگ  ردنا  تفگ  ششوگ  هب 

؟ هدیمرآ هراوهاگ  رد  ارچهدیمر  ناریش  شیوهآ  زک  یسک 

81 ص :

ثایغ .بونج  فرط  هب  روش  يایرد  بیرق  دنه  ياهتنم  رد  تسا  يرهش  مان  راُمق : .دوش  هدروآ  رامق  زا  هک  يدوع  يراُمق :  دوُع  - 1
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تسا زیتس  نادیم  هراوهگ  ار  وتتسا  زیمت  یب  ِلفط  رهب  زا  دهم  هک 

تطاسب دشاب  هش  شود  يور  هب  (1) تطامق اب  تبسن  هچ  يزابهش  وت 

يراد رابشتآ  هآ  هنیس  هبیراد  راکیپ  يوزاب  هن  رگا 

تسا يراج  هلال  رب  تسگرن  زا  نوخ  هکتسا  يراک  ِمخز  ار  تلد  يراد  قح  وت 

دراد رابنوخ  هدید  زا  اوددراد  رایغا  لد ز  هک  يدرد  نآ  رب 

دشاب رامیب  سگرن  تبیبطدشاب  رایزا  درد  وچ  دوبن  اور 

تسا کشرس  زا  ریغ  وا  درد  ياودتسا  کشزپ  ار  وا  قشع  هک  يراز  لد 

تسا نونفوذ  قشعز  مه  شجالعتسا  نوخ  قشع  زا  دوخ  هک  لد  نآ  یلب 

تسا گندخ  اب  كزان  قلح  ندیردتسا  گنت  هدید  زا  هر  وچ  نوخ  جالع 

هدیرد موقلح  شزیر ز  ورفهدید  نوخرب ز  هر  هتسب  رگ  شطع 

(2) هناشن ددرگ  ار  ریت  تیولگهناش  يور  رب  يدیاب  ار  ردپ 

ص:82

.قادنق دنچیپ ، نآ  رد  ار  دازون  لفط  هک  يا  هچراپ  طاِمق :  - 1
ص 153. ش ،  . 1357 ه دهشم ،  راّوز ،  یشورف  باتک  یباهش ،  ربکا  یلع  میظنت  ششوک و  هب  باهش ،  هشیدنا  - 2
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( یقوّیع یلع   ) ییونیم مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیصم  رد 

یناوج انعر  يربکا ، ناماک  هنشت  هاش  تشاد 

یناتِْسلُگ رد  ور ،  هلال  ییوم ،  کشُم  يّدقورس ،

یناج نیع  تلوص ،  ریش  نکفا ، ردژا  یناوجون 

ینایع سمش  شا  هرهچ  ینامک ، وربا  یخر ،  لگ 

تحالم رهش  رد  هرهش  ناعنک ، هام  فسوی ، وچ  خر 

رواد فطل  زا  یتیآ  ییابرلد ، لامج و  رد 

ربمیپ اب  هباشم  يدوب  وا ،  ْقلَخ  قلُخ و  قطن و 

رظنم کین  هناگی ، اوقت  رد  لثم و  یب  بدا  رد 

ردیح وچمه  تعاجش  رد  نابات ،  ِلعل�ولألت  رد 

تیالو هاش  یلع ،  نب  نیسح  شباب  یناث 

ردنمس ُدب  ردام  يالیل  وا  قشع  زک  يرورس 

رپ یب  غرم  نوچ  هدش ،  نازوس  وا ،  رجه  لایخ  زا 

رد رب  هدوب ،  شزیزع  رادید  رهب  ترسح  مشچ 

رکیپ هب  شنیریش  ناج  ای  ندب  رد  شدوب  حور 

...تنحم درد و  اب  شمغ  زا  مطالت ،  رد  یهام  وچمه 

83 ص :
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نوسفاو گنرین  نیزا  دمآ ،  گنت  هب  اباب  ما  هنیس 

نوزحم مومهم و  مدش  نم  ممشچ ، هب  ایند  هیس  دش 

نوخ رد  هتشغآ  موش  تهار  رد  هک  هد  مگنج  نذا 

نونکا رفک  هاپس  مزاس ، ور  وریز  فک ،  رد  غیت 

ترتع ناتسب  لگ  يا  تیادف ،  مناج  مربکا !

نادیم هب  يزابناج  رهب  مزاع  دش  ربکا  دید  وچ  هَش 

نآرق جیورت  دنک ،  ات  تقیقح  تابثا  رهب 

ناحبس قّالخ  هگرد  رب  اعد ، رب  الاب ، تسد 

ناطیش ّرش  زا  رسپ  نیا  رادهگن  ادوبعم  تفگ : 

ّتیمح یب  هورگ  ماوقاز و  شیامرف ، ظفح 

اجیه کلم  راوسهش  نآ  باقع  تشپ  رب  تسج 

اغوغ روش و  رد  کلم  لیخ  سرف ، رب  شسولج  زا 

احطب رهم  نآ  تریغ  زا  کلف  مشچ  دش  تام 

اتکی ناحبس  ِرد  رب  لد ، زا  دش  شریبکت  گناب 

ّتلذ هب  نورقم  مدرم  رب  رو  هلمح  اسآ  ردفص 

نییآ وید  نایدورمن  يا  تفگ :  ناوخ ، زجر  دش 

؟ نیک نینچ  نیا  ام  اب  هچ  زا  مدرم ، وید  زا  رتب  يا 

؟ نیا دَوب ، نیا  ار  امش  ندوب ،  یمدآ  مسر  هار و 

نید یب  موق  يا  دیشُک  ارهز ،  هداز  متاخ ،  طبس 

تداعس جرب  هم  نآ  دشاب ؟ هچ  شمرج  هچ ؟ رهب 
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دز رَیس  دب  هورگ  نآ  رب  نیگمشخ ، يریش  وچ  سپ 

دز ررش  اهنآ  رب  ریشمش  اب  هراپ ، رگخا  وچمه 

دز رمک  ات  رس  زا  یهاگ  هنیس ، هب  یهاگ  رس ،  هب  هگ 

دز ّرفَملا  َْنیَا  هرعن  نکفا ، ردژا  نآ  زا  نمشد 

84 ص :
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تداشر روش و  دص  هب  نادیم  رد  داد ، يدرم  ِداد 

روالد نآ  دناماو  گنج  زا  یگنشت  راشف  زا 

رجنح هب  یبآ  رگم  دزیر ،  ات  هک  دمآ  باب  يوس 

رفنضغ نآ  تشگرب  ماک  هنشت  بایان ، ُدب  بآ 

رس رب  غیت  دز  شذقنم ، دش  رو  هلمح  رگید  راب 

تکوش غاب  تخرد  نآ  دش  نوگن  الیواو ، هآ و 

نوخ رد  هقرغ  دش  یلع  رگنب  ایب  اباب  ادص  دز 

نوعلم میخژد  رفاک  نیا  رجنخ  زا  دیهش  دش 

نویامه ریم  رس  رب  يزاب ، وچمه  دمآ  باب 

نوریب ربص  رارق و  هتفر  شفک  زا  رگید  دید 

تّفخ كاخ  یتیگ  قرف  رب  یلع ، وت  زا  دعب  تفگ :

ناغفا دایرف و  نید  هاش  مایخ  رد  دش  شمغ  زا 

ناناج ناج  نآ  دبا  ات  شغاد ، ار ز  ملاع  تخوس 

نالان نوزحم و  دوب  يرمع  شمتام ، رد  ییونیم » »

نایرگ بالیس  نوچ  هدید  زا  مغز ،  وا  يازع  رب 

(1) تمحر رالاس  نآ  رشح ، رد  دوش  عفاش  شدیاش 

85 ص :

ص 246. ش ،   . 1357 ه مق ،  یقّویع ،  یلع  عبط  رثا  ییونیم ،  ناوید  تیالو ،  نشلگ  - 1
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يزاریش يرواد  مالسلا -  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیصم  رد 

هراشا

ق)  . 1283 ه و :  ق -   . 1238 ه (ت :

هتشک تشگ  هاش  رکشل  نوچ 

هتشپ هتشکز  الب  تشد  دش 

شنیعم هن  اج و  هب  رای  هن 

...شنینزان ناوج  هزات  زج 

درک یم  هراظن  هش  هک  هشوگ  ره 

درک یم  هراپ  رازه  مسج  رب 

هراپ هراپ  هتشگ  همه  نارای 

هراتس کی  اج و  هب  هدنام  هم 

دادما یتسُج  هک  یفرط  ره  زا 

داد یم  باوج  نامک  زاوآ 

ربکا یلع  شرب  هب  دمآ 

رت ناگدید  هیرگز  کشخ و  بل 

کشم نوچ  هّرط  هام و  وچ  هراسخر 

کشخ شطع  زا  شماک  رت و  شمشچ 

وزاب روز  تسد و  تّوق  زا 

وزارت مه  رهپس  ریش  اب 

زیخ نیمسای  ورس  هب  هدنکفا 
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زیب نارمیض  کشم  هلسلس  ود 

هتسب هلالک  هم  هب  کشُم  زا 

هتسب هلال  زارط  هزبس  زا 

نایرب هنیس  هب  شلد  هّصغ  زا 

نایرگ هداتسیا  هش  شیپ  رد 

راهظا یثیدح  دنک  تساوخ  یم 

راتفگ لاجم  ُدبَن  هیرگ  زا 

ییوگن نخس  ارچ  تفگ :  هش 

ییوگن نم  هب  دوخ  لد  درد 

مناهن مغ  زا  وگب  يزمر 

مناج هب  همه  تمغ  درد و  يا 

شیر لد  زا  میوگب  هچ  اتفگ : 

شیوخ لد  ینک  رظن  وچ  یناد 

درف سک و  یب  هدنام  وت  هدنز ،  نم 

درد نیا  میوگزاب  هک  شیپ  رد 

منیشن نوخ  كاخ و  هب  راذگب 

منیبن ار  وت  یسک  یب  ات 

ص:86
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مراد گنت  هب  یلد  هنیس  رد 

مرآ گنج  هب  ور  هک  راذگب 

رذگب لایخ  نیزا  تفگ : هش 

رذگب لاحم  بلط  نیا  زا 

نآ زا  رت  شوخ  ینم و  ناج  وت 

ناج زا  نتشذگ  دوبن  ناسآ 

ار نت  بیکش  دوبن  ناج  زا 

ار نم  بیکش  دوب  وت  یب  نوچ 

ياپ زا  مداتف  رگا  مریپ  نم 

ياج رب  داب  وت  رس  تسین  مغ 

نک رذگ  رسپ  زا  ردپ  يا  تفگ : 

نک رذح  ادخ  زا  رسپ  يا  تفگ : 

شیدنیم ما  يرود  مغ  زا  تفگ : 

شیر لد  نیا  هب  منک  هچ  اتفگ : 

تسین يا  هراچ  دید  وچ  تفگ و  سب 

تسیرگب دنامب و  ورف  هراچ  یب 

كانمن دید  وچ  وا  هدید  هش 

كانمغ دنژن و  وا  مغ  زا  دش 

تخیر یم  کشا  هدید  تفگ و ز  یم 

تخیر یم  کشر  کلفز ز  رتخا 
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درورپ زان  ناوج  هزات  ياک 

درد ما  هنیس  هب  نکم  شیب  نیز 

يرادن رذح  ملد  درد  زا 

...يرادن ربخ  نم  لدزا  ای 

تسین مرگید  وت  زا  زجب  يرای 

تسین مرواب  شیوخ  هب  وت  زا  ربص 

يراد گنج  ياوه  هچ  رس  رد 

؟ يراد گنلپ  رگم  عبط  رد 

ناراوس زا  ینوزف  هک  مناد 

؟ نارازه دص  هب  دنک  هچ  نت  کی 

تدنلب دق  نیا  دوش  مسرت 

تدنمس َِرب  زا  هتخیوآ 

زیخ نمس  لگ  نآ  دوش  مسرت 

زیوآ لکاک  هزین  ندرگرب 

رذگب لایخ  نیزا  راهنز 

رذگب لادج  زا  ردپ  ناج 

شدنپ دادب  ردپ  رایسب 

شدنمدوس داتفن  يدنپ 

دنبلد ياوه  رس  هب  هک  ار  نآ 

دنپ ردپ  زا  دریذپن  زگره 
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دوشگن راک  دید  وچ  هیرگ  زا 

دومنب هبال  زجع و  دمآ و  شیپ 

تسیرگب داتف و  ردپ  ياپ  رب 

تسیرگب داهن و  شمدق  رب  رس 

شداد ریپ ، ّدج و  هب  دنگوس 

شداد ریش  هک   (1) اقل روح  نآ  و 

87 ص :

.تسا هداد  ریش  ار  مالسلاامهیلع  نینسح  هک  تسا  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  روظنم  اقلروح :  - 1
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شوه زا  تفر  هک  نانچ  تسیرگبشوماخ  تشگ  دینشب و  نآ  هاش 

كاب تدشابن  را  نم  درد  زاکالاچ  لازغ  ینتُخ  يا  تفگ : 

یمحر شیر  راز  لد  نآ  ربیمحر  شیوخریپ  ردام  رب 

رآ تسکش  نانمشد  فص  رب  سپرآ  تسد  هب  ناتسود  لد  لّوا 

هدروخ ریت  لازغ  وچ  نالانهدرپ  ناوناب  ِرب  دمآ 

نازیزع ياک  دیشک : دایرفنازیر  کشا  هدیدز  نالان و 

تسا يروبص  امش  رب  مغ و  نم  ربتسا  يرود  هاگ  قارف و  ماّیا 

زیخرب تسوت  درد  لّوا  نیازیخرب  تسُچ  راز ،  ردام  يا 

تسا يروبص  امش  رب  مغ و  نم  ربتسا  يرود  هاگ  قارف و  ماگنه 

نارای دندمآرد  هدرپ  یبناراد  هدرپ  هدرپز  تفگ و  نیا 

ناشیرپ وم  نالد و  هتفشآناشیوخ  ابرقا و  جوف ز  کی 

...دمآ رب  نامسآ  لد  زا  دوددمآرب  ناغف  یفرط  ره  زا 

دندناشف یم  شور  ورس  زا  درگدندناشن  شا  همیخ  هب  دندرب و 

دز یم  بان  کشم  هب  هجنپ  نآ  ودز  یم  بالگ  شلگ  هب  کی  نآ 

نازیر دنپس  شدب  مشچ  زونازیخ  دنپس  نوچ  همه  شدرگ 

وم نوچ  هداتفوا  شنماد  ربوا  نوچ  دابم  سک  هک  ْشردام 

ار ور  داهن  وا  هرهچ  ربار  وا  دیشکرب  هب  تسجرب و 

هلال دناشن  شلگ  هب  یهاگهلاژ  دناشن  شهم  هب  یهاگ 

درک ششُه  یب  کشم  ندییوبدرک  ششکلد  فلز  هب  هناش  نوچ 

...تسب هر  هدید  هب  شدب  مشچ  زوتسب  هیس  شسگرن  هب  همرس  زا 
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تسج رب  هام  قرش  هک ز  یتفگتسج  رب  هاگ  همیخ  هدازهش ز 

شیب نیزا  ربص  هدنامن  هک  اتفگشیرلد  هداتسیا  ردپ  شیپ 

شدید تسرد  افو  دهع و  ردشدید  تسُچ  دربن  هب  هش  نوچ 

شگنج حالس  نت  هب  دیشوپشگنر  لعل  ناخر  دیسوب 

ص:88
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دیشروخ سکع  تفرگ  جوم  رددیشوپب  هرز  وا  رکیپ  رب 

تشاذگب باتفآ  رب  شوپرستشادرب  راگنرز  رفغم  سپ 

شوه زا  تفر  هک  نانچ  تسیرگب  شور  رب  يور  داهنب  هگ  نآ  و 

تسار دش  دوبن  نامگ  هک  يزیچتساخرب  قارفلا  هلان  سپ 

دروآرب رمک  زا  دُحا  هوکدروآرب  رگج  زا  هک  هلان  نآ  و 

داهنب هار  هب  ور  تساخربداتفا و  هاش  ياپ  هب  هدازهش 

درک یم  هراپ  هراپ  هک  دوب  لددرک  یم  هراظن  شهش  تفر و  یم 

هراچ گنج  ُدبَن ز  تشگربهراب و  جنپ  هرابود  هرابکی 

شماگ دوب  شیپ  هقعاص  زاشمان  دوب  باقع  هک  یبسا 

تسشنب قرش  هوک  هب  دیشروختسشنب  قرب  وچ  وا  رب  تسجرب و 

دناشنب هزین  هاپس  بلق  رددنار  هگمزر  هب  سَرف  درک و  یه 

دیلانب نامک  وا  شلام  زادیلامب  نامک  هز  هجنپ ،  اب 

شکرس نامک  نآ  رب  داهنبشکرت  نایم  زا  هس  ود  يریت 

تسکشب هزین  هک  نانچ  دناشفاتسد  رد  هزین  نایم  تفرگب 

زربلا هوک  دیسر  خرچ  ربزرگ  نینهآ  تشارفب  رس  رب 

زیت شتآ  وچ  دز  هکرعم  ربزیرنوخ  غیت  تفرگ  تسد  رد 

درک یم  هراپود  شتفص  اراخدرک  یم  هراخ  گنس  هب  يور  رگ 

تخاس رگ  هساک  ناکد  وچ  ارحصتخادنا  همین  هک  رس  هساک  سب 

راک زا  داتفوا  یگنشتزورابنارگ  دش  حیلس  راب  زا 

تشگرب هاش  يوس  هب  هنشت  بلتشگرب  هاگ  هنیک  رتخا  وز 
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یبآ زیر  هنشت  بل  نیا  ربیباوث  شطعلا  ردپ ! يا  تفگ : 

ِهن نم  کشخ  نابل  هب  ار  بلهِد  نم  هب  دوخ  نابز  تفگ :  هش 

شبآ تخیر  هرهچ  هب  هدید  زوشباب  ماک ، هب  نابز  داهنب 

تسیرگب زاب  نابز و  داشگب  ؟ تسیچ ببس  ار  هیرگ  هک  تفگ :  هش 

ص:89

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


يدرک بآ  مبآ  ِشهاوخ  زویدرک  بابک  ملد  باب ، ياک 

نیزرف وچمه  تسار  پچ و  رب  دزنیز  رب  تسج  هرابود  نیا و  تفگ 

خیب زا  دنَکب  ناسخ  داینبخیرم  وچمه  هدیشک  غیت  اب 

تسد رد  غیت  نایم  هب  نمادتسمرس  قوش  ماج  تفر و ز  یم 

دیدرون وا  رمع  همان  اتدیدرگب  وزا  رهپس  هرابکی 

هدایپ هراوس و  وس ز  رههدازهاش  درگ  هب  تفرگب 

تفرگب جوا  تسار  پچ و  زا  غیتتفرگب  جوم  هاپس  يایرد 

ناراب ریت  كاپ  نت  نآ  دشنارادریت  ياشگ  تسد  زا 

دروآرب رپ  گرم  هک  وت  یتفگدروآرب  رس  تسار  پچ و  زا  ریت 

درک یم  زارد  رس  هک  دوب  ِیندرک  یم  زارف  رس  هک  هشوگ  ره 

دمآرب نیمک  زا  لجا  نوچمهدمآرد  نیک  هب  یبرع  هگان 

بات زا  تفر  هک  وا  رس  رب  دزبآ  ُدب  هداد  رهز  هب  هک  یغیت 

هدازماما رس  تفاکشب  هدازمارح  نآ  تبرض  زا 

كاپ دش  لاله  زا  رمق  صرقکاخ  رب  داتف  شرسز  رفغم 

شود رب  داتف   (1) مََقب خاش  نوچشوپ  نیربنع  فلز  رس  نینوخ 

چیپ رد  تفرب  دوخ  هّرط  نوچچیا  دنامن  ناوت  شنت  هب  رگید 

شوه زا  تفر  درد  داهنبشود و ز  رب  غیت  نیز و  رس  رب  رس 

زیت شتآ  وچ  نایمز  هَج  ربزیخ  کبس  ياک  باقع : هب  اتفگ 

منورب ربب  الب  رحب  نیزمنوخ  رحب  قرغ  هک  باتشب 

تسین ربخ  مدوخ  زا  مشیوخ و  یبتسین  رگد  متقاط  هک  باتشب 
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تسا يرارف  ناج  نت ز  نت و  زا  ناجتسا  يراوس  رخآ  هک  باتشب 

روآرب رس  هاپس ؛ يوس  نآزروآ  رد  رپ  لاب و  وش و  یقرب 

قرف ات  ياپ  ماگ ،  هدش  یتفگقرب  نوچ  باقع  ناود  تفگ و  یم 

ص:90

ثایغ .دوش  لصاح  خرس  گنر  وا  زا  هک  یبوچ  مان  مََقب :  - 1
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درب نوچ  دیدن  سک  هک  هنوگ  نازدرب  نورب  ار  شیوخ  بکار  ات 

كاخرب داتفوا  لُگ  راب  نوچکاچ  دص  نوخ  قرغ  رکیپ  نآ 

داد رس  بسا  دینشب و  نیا  هاشداد  رد  هآ  داتف و  هدازهش 

نازیخ ناود و  یفرط  ره  زانادیم  نایم  سَرف  دناهجب 

تساوخ یم  عمشز  ناشن  تفر و  یمتسار  پچ و  زا  لاثم ، هناورپ 

ناراهب رد  راهب  ربا  نوچنارابکشا  نانک و  دایرف 

ییادج نیا  سب  ردپ ! ناج  ياییاجک  یلع ! ای  هک :  تفگ  یم 

دنار یم  زاب  نانع و  تفات  یمدنار  یم  زارف  یهگ  بیش و  هگ 

؟ يداتف اپز  اجک  ورس ! يا  ؟ يداتف اجک  ردپ ! ناج  يا 

ادیپ تشگ  باقع  بسا  ات  (1) اْدَیب فرط  هب  ناود  تفگ و  یم 

نیز مکش  رب  باکر و  تشپ  ربنیگنر  شوگ ، لای و  رس و  نوخ ، زا 

؟ وک نم  ناوج  اپ ! هدش  یپ  یکوناز  هدیرب  نادب  تفگ  هش 

؟ يدرک هچ  ار  هتفکش  غاب  نآ  ؟ يدرک هچ  ار  هتفه  ود  هام  نآ 

؟ يدنکف اجک  ارم  ناج  ین  ؟ يدنکف اجک  ارم  ناناج 

؟ يدرب هاچ  مادک  هب  فسوی  ؟ يدرب هار  مادک  هب  ار  وا 

يراج کشا  هدید  شیپ ز  رسیراسمرش  هب  نابز  هتسب  نآ 

درک یم  هراظن  وا  یپ  زا  هاشدرک  یم  هراشا  رس  هب  تفر و  یم 

! دانیبم يا  هدید  هک  دید  نآداشون  ناوجون  ِرب  دمآ 

كاچ دص  ینت و  رگج ! هب  مکاچکاخ  رب  دید  هچ  ناهد  هب  مکاخ 

نوگلگ مامت  شندب  لگ  نوچنوخ  رپ  مامت  وا  رس  ات  اپ 

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13943/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
http://www.ghaemiyeh.com


هتسب باتفآ  هر  خر ، ربهتسد  هتسد  يوم  هدز  نوخ  رد 

ینابیاس رهم  ود  هب  هدرکینادراکز  شهیس  يوم 

هلال غاد  وچ  وا  رب  هتسب  نوخهلال  غاب  وچ  وا  نهاریپ 

ص:91

.تشد نابایب و  اْدَیب :  - 1
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نیز ِرس  زا  دز  نیمز  هب  ار  دوخ  نیهاش  هدید  راکش  وچمه  هش 

هنیس هب  رگد  نآ  رس  هب  یتسدهنیس  هب  رسپرس  تفرگب 

ناشارخ رگج  مغ  نخان  ابناشفا  کشرس  خر  هب  هدید  زا 

هدیمد رگج  زا  تلگ  خیبهدیمدرب  هزات  لگ  يا  تفگ :

تسا راخ  مادک  زا  تنت  ِكاچ  ؟ تسا رابغ  ارچ  تلگ  گرب  رب 

!؟ هتسکش مه  هب  نینچ  هک  تخاشهتسر  ْخاش  ِلاهن  هزات  يا 

؟ اپ زا  تدنکفوا  هک  هشیت  ابالاب  دنلب  ُِنب  ورس  يا 

؟ هتسکش ترس  دش  هک  غیت  اب  ؟ هتسکش ترپ  دش  هک  ِگنس  زا 

یتشگ شومخ  يدش و  دوخ  زک  ؟ یتشگ شون  هعرج  هک  ِتسد  زا 

زیخرب ياج ، ز  ردپ ،  هتسشنبزیخرب  ياپ  هب  ناور  ورس  يا 

يدوبن بدا  یب  وت  باب ! يا  ؟ يدونغ ارچ  ردپ  شیپ  رد 

یباوج وگب  ینخس  ونشبیباطخ  نکب  یبل  ياشگب 

راتفگ باوج  زا  دش  شوماخراتفگ  بات  تشادن  هدازهش 

تخوس رگج  رب  هاش  لد  یتفگتخودرب  مشچ  هاش  هرهچرب 

داد ناوتان  ناج  هب  شیباتداد  ناج  هرابود  شهش  رادید 

تسا نورب  نایب  زا  ردپ  يا  تفگ :  ؟ تسا نوچ  وت  تلاح  هک :  تفگ  هش 

تسین ینتفگ  سرپم  هک  اتفگ :  ؟ تسیچ ینتفگ  وت  لد  هب  اتفگ :

یناد وچ  منک  نایب  هچ  اتفگیناهن :  مغ  زا  وگب  اتفگ : 

چیه رگد  تمغ  زا  زجب  اتفگ :  ؟ چیپ رد  هدربب  تمغ  هچ  اتفگ : 

نماد هب  ار  وت  مرس  هداهنبنم  اپز ،  ما  هداتف  هک  نونکا 
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؟ نیلاب هب  ار  وت  دوب  هک  دوخ  اتنیزِرس  زا  یتُفا  وت  هک  مد  نآ 

داد ناوت  یمن  نیزا  رتهب  ناجداد  ناج  هاش  يور  هب  تفگ و  نیا 

(1) هاگآ دوبن  ادخ  ریغ  سکهاش  لد  رب  تشذگ  هچ  بر ! ای 

ص:92

ص 793. ش ،  . 1370 ه لاصو ،  رشان  لاصو ،  ینارون  باّهولادبع  رتکد  مامتها  هب  يزاریش ،  يرواد  ناوید  - 1
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  ياثر  رد 

راگدای ردام  يا ز  دومرفب : هش 

رایب ار  مریغص  لفط  ارهاوخ 

وا يور  رگید  راب  منیبب ، ات 

وا يوجلد  بل  زا  منیچ  هسوب 

مهد یبآ  ار  هدرمژپ  هچنغ 

مهن شحورجم  بلق  رب  یمهرم 

ار هدرمژپ  هچنغ  نآ  تفرگ  هش 

ار هتفسان�و�ول  نآ  دز  هسوب 

باتش اب  رکشل  يوس  ار  وا  درب 

باشوخ ّرد  نآ  هب  یبآ  دهد  ات 

تسا نم  ناز  رهگ  نیا  موق  ياک  تفگ : 

تسا نم  ناناج  هکلب  ناج  رهوج 

تسا قح  ریش  دوخ  تسا ، ریش  یب  هچ  رگ 

تسا قلطم  ّیح  دیحوت  تیآ 

راوخریش دشاب  هچ  را  تسا  راوخریش 

راگدرورپ تّجح  مظعا  تسه 

تسا هدرسفا  شطع  زوس  زا  کیل 

تسا هدرمژپ  یگنشت  رارش  زو 

تسین هچرگ  مه  نآ  تسا  راکهنگ  رگ 
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...تسین هچنغز  دوب و  لگ  زا  هنگ  نیا 
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؟ افج روج و  یِک  هب  ات  رخآ  یمحر 

یفطصملا ِنبا  یلع  اوُّنُم  مکلیَو 

دیهن نم  رب  یتّنم  رگ  دوش  نوچ 

دیهد كدوک  نیا  هب  یبآ  هعرج 

هلهله رد  دش  ءاقستسا  موق ز 

هلمرح یقاس  تشگ  هنایم  ناز 

درک زیربل  افج  روج و  رغاس 

درک زیت  نایغط  ناکیپ  كوان 

درک ریت  ناشن  ار  قح  فحصم 

درک ریشرپ  ولگ  شریت  مد  زا 

ریغص نآ  ناکیپ  ناتسپ  زا  هک  هو 

ریس ریش  زا  دش  تشگ و  مّسبت  رد 

درک تابثا  یتّجح  مّسبت  نیز 

درک تام  ار  هش  دومنب و  يوترپ 

بآم یمتخ  هداز  نآ  ضرغلا 

باضخ يو  رب  ولگ  نوخ  زا  تسب 

نیبج نینوخ  ازج  زور  رد  هک  ات 

نیا تسا  هّللا (1)  هغبِص  کنیا  دیوگ : 

(2) تسا تمحر  شقن  شخب  تنیز  هک  ایتسا  تدحو  باضخ  ای  هللا  هغبص 

ص:94
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ُنَسْحَا ْنَمَو  هّللا  َهَْغبِـص   : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  بیکرت  نیا  ثایغ  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  نید  تلم و  هّللا :  هغبـص  - 1
 / هرقب «. ) میتسه وا  ناگدنتـسرپ  ام  و  تسادخ ؟ گنر  زا  رتهب  یگنر  هچ  تسادخ و  گنر  نیا  « : » َنودـِباَع َُهل  ُنَْحنو  ًهَْغبِـص    ِ هّللا َنِم 

(138
ص 447. يزاریش ،  يرواد  ناوید  - 2
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( یناپمک  ) یناهفصا يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ( ) يدعس لزغ  نیمضت  رد  یسّمخم  ، ) مالسلا هیلع  رغصا  یلع  تبیصم  رد 

هراشا

ق)  . 1361 ه و :  ق -   . (ت 1296 ه

مناماد مشوغآز و  منیریش ، رغصا  تفر 

مناحیر هخاش  ای  منیرسن  لگ  گرب 

مناوخ یمن  هچنغ  نم  ار  نادنخ  هچنغ  نآ 

مناد نم  هک  رای  نآو  مراد  نم  هک  تسود  نآ  »

« منادند بل و  زا  رود  دراد  ینهد  نیریش 

؟ ار رتخا  دب  خرچ  نیا  دشاب  افو  رهم و  یِک 

ار ربکا  منکرب  رد  يداماد  تعلخ  ات 

ار ربلد  تعلط  نآ  يداش  لد  هب  منیب 

ار ربونص  خاش  ناک  نم  اب  دنکن  نآ  تخب  »

« مناشفا شرس  رب  لگ  مناشنب  منیشنب و 

ییادیش لد  ماد  تیاس  نمس  دعج  يا 

ییادوس رس  ِروش  تیالهش  سگرن  رد 

؟ ییاناوتو بات  وک  تیاخ  رکش  لعل  یب 

ییابیز هعومجم  تیارآ  لد  يور  يا  »

« مناشیرپ هک  نم  زا  دراد  مغ  هچ  عومجم 

ص:95
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نم دوهش  مزب  رد  دهاش ، تخر  عمش  يا 

نم دوع  نم و  کشم  وت ، يوب  وت و  يوم 

نم دود  وت  زوسزو  نم  ِداد  وت  غاد  زا 

نم دوجو  حرط  زا  دنام  یشقن  هک  بایرد  »

« منام یمن  چیه  دوخ  مرآ  یم  وت  دای  نوچ 

نوزوم تدقِورس  يو  نوگیم  تبل  لعل  يا 

نوتفم نم  قماو و  نم  ار  تلامج  يارذع 

نوریب نم  نت  زا  ناج  تفر ،  اناج  وت و  یتفر 

نونجم نوچ  هک  تسا  میب  یلیل  زا  رت  بوخ  يا  »

« منابایب هوک و  رد  دنادرگب  وت  قشع 

لصاح یب  لصاح  دوخ  ار  مدیما  ِتشِک  يا 

لکشم ناوج  نکیل ز  ناج ، زا  تشذگ  تسا  لهس 

لجعتسم تلود  يا  یتفر  يدمآ و  دنت 

لگ رد  تا  یپ  ییاپ ز  لد ، رب  تمغز  یتسد  »

« مناوتن وت  يور  زا  تسه ، مربص  همه  نیا  اب 

ملابقا بکوک  يا  یتفر  مرظن  زا  دوز 

ملالجا تیار  يا  یتشگ  نوگن  هرابکی 

ملابند هب  زین  نم  مغ ، زا  يدش  هدوسآ 

ملاع رد  هک  هفرط  نیو  ملان  یمه  هیفخ  رد  »

« مناهنپ هلان  زا  دنبسخ  یمن  قاّشع 
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دریگ یم  هتخوس  رد  شوهم ، يا  تمغ  زوس 

دریگ یم  هتخوس  رد  شَک ، تبیصم  دایرف 

دریگ یم  هتخوس  رد  شَک ، ترارم  بانوخ 

دریگ یم  هتخوس  رد  شتآ  مرگ  هچ  هک  ینیب  »

ص:96

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


« منآ رت ز  هتخوس  نم  شتآ  زا  رت  مرگ  وت 

ملاح زا  یهگآ  نوچ  میوگ  یمن  تسود  يا 

ملافطا هلانزو  مناناوج  گرم  زا 

ملاماپ مدوبان و  دزاس  افج  تسد  رگ 

ملان یمن  رجهز  مچیپ و  یمن  لصو  اب  »

« میامرف هدنب  نم  ییامرف  وت  هک  نآ  مکح 

دنرایسب هک  دنچ  ره  نمشد ، ِمک  شیب و  زا 

دنراخ لُگ  هررد  نوچ  زگره ، دوبن  مکاب 

دنراوید هب  شقن  نوچ  وت ، دوجو  شقن  اب 

دنرآ نم  هب  يور  رگ  نمشد ، نیمز  تشپ  کی  »

« منادرگب يور  رگ  مرازیب  وت  يور  زا 

مبّویا وچ  هراب  دص  ار  تیالب  نادنز 

مبوقعی وچ  هراومه  ار  تنسح  فسوی  نم 

مبولطم بلاط  نم  مرادید ، قشاع  نم 

مبولغم وت  تسد  رد  مسوبحم  وت  ماد  رد  »

« مناریح وت  فصو  رد  مشوهدم  وت  قوذ  زا 

ادوس نیا  ِرد  لّوا  ز  ادیش ، ِرقتفم »  » دز

ادوس نیا  ِرب  دوس و  رخآ ، شلد  راب  دش 

ادوس نیا  رگخا  رد  راوردنمس  تشگ  ات 

ادوس نیا  رس  رد  ناج  يدعس  نکم  دنیوگ  »
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(1)« مناج اب  هدنز  نم  دیاش  دورب  ناج  رگ 

ص:97

هحفص 99. ش.ه   1338 نارهت ،  هّیمالسالا ،  بتکلاراد  پاچ  یناپمک ، یناهفصا  يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ناوید  - 1
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  نسحلا  یبا  ترضح  حدم  رد 

لزی مل  لامج  سکع  وت ، يابیز  تعلط  يا 

لزا نسُح  هنییآ  وت ،  (1) ياّرغ هّرغ  يو 

لح دقع و  لها  حاتفم  وت  ياز  رهوگ  لعل  يوناکلاس  هار  حابصم  وت  ياضیب  هّرُد  يا 

للخ زا  یلاخ  ّطخ  ناز  باتک  ار  نوزخم  ّرس  يوبات  چیپ و  رپ  يوسیگ  ناز  باجح  ار  نونکم  بیغ  يا 

لمع ملع و  هحود  يو  نیقی ، روط  هلخن  ياوت  يوج  هایگ  یبوط  وت  يوجلد  دق  شیپ 

لجوّزع قح  سومان  یمشاه  لآ  سوواطیمتاخ  ِّیبن  ناج  یملاع ، ناور  حور 

(2) اجیه ِّفص  ردیربکا  ّیلع  ور  نآز  يردیح ، لد  تلوص و  رد 

(3) لطب مظعا  گنج  ِهاگ  رد  يردفص ،

ص:98

.تسا يدنموربآ  يدنلب و  رس  زا  هیانک  اّرَغ :  هّرُغدیپس  نشور و  اّرَغ : یناشیپ -  هرّغ :  اّرَغ :  هّرُغ  - 1
.گنج فص  اجیَه :  فص  - 2
.گرزب ِناولهپ  لََطب :  مظعا  - 3
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(1) لیثِم ار  تّوبن  متخ  لیق ،  قطن و  قلُخو و  ْقلَخ  رد 

لثملا معن  ار  دننام  یب  لثم و  یب  أدبم  يا 

لزی مل  قوش  تسمرس  لازیال ،  قشع  راشرسلامک  ضیف و  همشچرس  لاصو ، رحب  هنشت  يا 

(2) للز یب  لالز  نیع  تبلو  بآز  بل  کشخ  وتتبت  بات و  رد  دنکفا  تبرشملا ،  عیفر  قوذ 

لجعلا گناب  تسود  زو  رذحلا  نمشد  دش ز  ربرذگ  نادیم  هصرع  رد  رس ، ود  ِغیت  اب  وچ  يدرک 

(3) لمتکاو یّلجت  اّمل  رمَقلا ، َّقَْشنا  اذا  یّتحرَدق  يامرفراک  رد  رگراک  دش  اضق  تسد 

(4) لَفَا ٌردب  يوه ،  ٌمجن  قفش ،  نوخ  هّجل  ردقبط  متفه  زا  داتفا  قح ،  برق  فاق  ياقنع 

لجا گرگ  همعط  يا  نهریپ ،  لگ  فسوی  ياکنخس  رد  دش  تفص  يرمق  نَحم ، ناعنک  بوقعی 

(5) لَعَتِْشا ًاْبیَش  سأرلا  و  دیفس ، نیب  قح  هدید  دشدیمخ  مورس  وت  غاد  زا  دیما ،  غاب  هلال  يا 

ص:99

.هیبش ریظن ،  دننام ،  لاثم : هملک  هدش  هلاما  لیثِم :  - 1
.وزارت رد  یجک  ناصقن و  نودب  شزغل ، نودب  صقن ، نودب  َللَز : یب  - 2

زیخاتـسر « رَمَقلا َّقَْشناَو  ُهَعاَّسلاَتبَرَْتِقا  : » هفیرـش هیآ  و  رمق »  » هکرابم هروس  هب  تسا  هراشا  لَمَتْکاَو :  یلََّجت  اّمل  رَمَقلا ، َّقَشنا  اذا  یّتَح  - 3
.تفای لامک  درک و  يرگ  هولج  نوچ  تفاکشب  هامو  دش  کیدزن 

.درک بورغ  هک  يا  هدراهچ  بش  هام  دمآ ، دورف  هک  يا  هراتس  لَفَا :  ٌرَدب  يوَه ، ٌمَجن  - 4
َلَعَتْـشاَو یّنِم  ُمْظَعلا  َنَهَو  ّینِا  ِّبَر  َلاق   : » دیامرف یم  هک  تسا  هدش  هتفرگ  میرم  هروس  هیآ 4  زا  ریبعت  نیا  لَعَتَِشا :  ًاْبیَـش  سأرلاو  - 5

ياعد زا  تسا و  هدناشفا  رابغ  مرس  رب  يریپ  هدش و  تسس  مناوختسا  اراگدرورپ  : » تفگ ًاّیقـش » ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَا  َْملَو  ًاْبیَـش  ُسأرلا 
.4 میرم /  .ما  هدوبن  مورحم  نم ،  يادخ  يا  وت  هاگرد  هب 
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(1) افعلا اَینّدلا  یلع  ادابافو  نادیم  زابرس  افص ،  میلقا  هاش  يا 

لجا ِریم  يا  وت  زا  دعب 

لَدب یب  لاهنون  يا  ردپ ،  داشان  ماکانردپ و  داشمش  خاش  يا  ردپ ،  دازآ  ورس  يا 

(2) لمالاو ءاجرلا  باخ  تیدابکرابم ، زورتیداماد  بش  شیع  تیداش ،  منیبب  متفگ 

(3) لبج لهس و  هتشگرس  وت ،  نونجم  مغز  یلیلوت  نوخ  ردنا  هتشغآ  وت ،  نوتفم  هدش  بنیز 

(4)،

ص:100

.داب ایند  رس  رب  كاخ  ...افَعلا  ایندلا  یلع  اداب  - 1
.تفر داب  رب  وزرآ  دیما و  ْلَمَالاَو :  ُءاجَّرلا  َباخ  - 2

.راسهوک تشد و  راومهان ، راومه و  ياهنیمز  لَبج :  لهس و  - 3
ص 124. یناپمک ، یناهفصا  يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ناوید  - 4
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: تسا هتفگ  دوخ  ناوجون  دنزرف  يازع  رد  یلیل  ما 

ینازخ راهب و  ار  یلگ  ره  دَُوب 

یناوج راهب  نم ، لگ  نازخ 

يراهب ره  رد  زبس  لگ  خاش  دَُوب 

یناوغرا ندب  نوخز  نم  لگ 

لگ ناتسوب  کی  هتفر ، نمز  لگ  کی  هن 

یناوجون ناهج  کی  ناوجون ، کی  هن 

يدوب وت  نم  ییاناوت  اناوج !

یناوتانو يریپ  نم و  مدنامب 

مدیرورپ يرب  رّکش  لخن  ارت 

یناشچ یم  مغ  رهز  متشادنپن 

مدیود یم  شو  هناورپ  وت  درگ  هب 

یناشفرسرد مرگرس  عمش ، نوچ  وت 

ینوخ توقای  ز  ناجرم ، خاش  نوچ  وت 

ینامی قیقع  نینوخ ، کشا  زا  نم 

متسب مارحا  ترادید  تاقیم  هب 

یناج رای  ناز  هزات  منک  یناج  هک 

تشوه شوگ  رد  تفگ  تمغ  شورس 

یناَرت َْنل  نم ! دنموزرآ  يا  هک 

تریس وید  نمشد  هجنپ  رس  ز 
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یناشن مه  نمرها  زا  یبای  یمن 

دیما هب  مدناشن  یلاهن  اناوج !

یناگدنز منک  وا  هیاس  رد  هک 

نودرگ خرچ  شدرگ  زا  هک  اغیرد !

ینابیاس مرس  رب  دنک  وا  رس 

یفاق ياقنع  وت  تّمه  هب  اناوج !

ینایشآ دنلب  يامه  تعفر ، هب 

نیتسخن لقع  لاثمت  هّکی  ییوت 

(1) یناثملا ُعبَس  نیْنثا  یناث  ییوت 

ص:101

« َمیِظَعلا َنارقلاو  یناثَملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاْنیَتا  ْدََقلَو   : » هدومرف هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رجح  هروس  هیآ 87  زا  یناثملا : َْعبَـس  نینثا  یناث  - 1
.ینام یم  ار  دمح  هروس  نیمّود  وت  میداد :» وت  هب  ار  میظع  نآرق  دمح و  هروس  ام  »
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؟ یناوراک نیا  عمش  نم  ناج  رگمندوب  هزین  رس  ار  ترس  دبیزن 

ینامسآ هم  رهم و  کشر  دوبِین  قرشم  زا  وت  غورف  اناوج !

ینادواج ترشع  زا  ِهب  ندرم  هکنادنچ  هدرک  هیس  ار  ام  زور  یلو 

ینابدید دنک  نانینزان  زا  هکمدرگ  وت  نینزان  رس  يادف 

یناوت ات  امز  یتسرپرس  ینکیتسبن  ام  زا  رمع و  زا  یتسب  رظن 

یناعم یناهج  تسا و  تروص  کی  هکور  هلال  نآ  غاد  نم و  نیا  زا  سپ 

یناث شیدوبن  تدحو  مزب  رد  هکتماق  عمش  نآ  زوس  نم و  نیا  زا  سپ 

ینارگ راب  شود ، رس  رب  دوبدرادن  رس  نآ  يادوس  هک  رس  نآ  ره 

(1) ینامداش خر  ایند  هب  دنیبنوت  مغ  زوس  دزوسن ز  رگ  یلد 

ص:102

ص 128. یناپمک ،  یناهفصا  يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ناوید  - 1
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مالسلاامهیلع نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  مغ  رد  نوخ  رگج  يالیل  لاح  نابز 

میلانب مه  اب  ات  هک  لبلب  ایب 

میلاح هدیروش  شک و  نارجه  ام  هک 

يراذعلگ امزو  تفر  لگ  وتز 

يراز هآ و  ار  ام  دایرف و  ار  وت 

تسا دیما  رگید  ِلگ  لصو  ار  وت 

تسا دیع  وت  رهب  زا  رگید  ِراهب 

تسین لََدب  ار  مراذعلگ  نکیلو 

تسین لمَا  ار  ام  يرگید  راهب 

تسا لاصو  یپ  ردنا  هک  ار  یقاِرف 

تسا لاّصتا  ار  وک  تسا  يرجه  نوچ  هن 

داب رب  تفر  نم  نشلگ  زا  یلگ 

دای زا  تفر  دهاوخن  رشحم  ات  هک 

كاخ رد  هدیدمغ  نم  زا  دش  یلگ 

...كاچ نهریپ  دز  شمتام  رد  لُگ  هک 

تسا يراذعلگ  غاد  هنیس  رب  ارم 

...تسا يراخ  دننام  وا  شیپ  رد  لُگ  هک 

متسدز دش  مگ  يرهوگ  هناگی 

..متسه هدنز  ات  مَیو  يایوج  هک 

دازآ ورس  نآ  دش  هچ  مناد  یمن 
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داتفا رد  اپ  زا  ناهگان  يداب  هب 

تحالم رصم  فسوی  نآ  دیدن 

...تحار يور  یناوج ، نارود  هب 

شیاسر يالاب  ورس  زا  غیرد 

شیاسکشم ناوسیگ  زا  غیرد 

شبات چیپ و  رپ  هقلح  زا  غیرد 

شباضخ نوخ  رد  لکاک  زا  غیرد 

ربونص خاش  ناک  فیح  نارازه 

رب یب  تشگ  یناگدنز  لخن  ز 

نیکشم يوسیگ  ناک  فیح  نارازه 

نیگنر هدیدرگ  رس  قرف  ِنوخ  هب 

ص:103

رپرپ لگون  نینوخ و  www.Ghaemiyeh.comورس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


رواخ دیشروخ  ناک  فیح  نارازه 

روانش دش   (1) نوخ هّجل  نایم 

! ربکا هّللا  دش  هریت  كاخ  هبربمیپ  يور  هنییاک  ناغف 

شلادتعا زا  درب  روج ، تسد  هکشلاثم  یبوط  تماق  ناز  ناغف 

...متسَا يو  نونجم  هک  میالیل  هنمتسه  شوهدم  وا  فصو  ردنا  نم 

لیالد ردیح  تیآ و  ربمیپ  لیامش  امیس و  يوم و  يور و  هب 

نم نشور  مشچ  کیرات ، نیببنم  نشلگ  بیلدنع  يا  ایب 

ردام راز  لاح  هب  یمحر  نکبردام  رازلگ  لگون  يا  ایب 

ردام غاد  زوس  هب  یبآ  نزبردام  غاب  لاهنون  يا  ایب 

ام لزنم  دش  ارس  تملظ  نیببام  لفحم  عمج  عمش  يا  ایب 

ابیکش دوبن  نیا  زا  شیب  ار  لد  هکابیز  ياتکی  دهاش  يا  ایب 

مدیرب لد  اناج  وت  زک  اغیردمدیرورپ  ناج  هریش  اب  ار  وت 

یناوجون رد  ار  وت  دریگ  نانعیناهگان  گرم  هک  متسنادن 

...نتشذگ ناوتن  ناوج  زا  نکیلونتشذگ  ناج  زا  ناوت  یم  تّمه  هب 

وت يداشان  یماکان و  نموت و  يداشمش  دق  دای  نم و 

وت هدیتفت  لد  زوس  نموت و  هدیکشخ  بل  دای  نم و 

تباضخ نوخ  رد  رکیپ  نآ  نمتباسح و  یب  ياهمخز  نآ  نم و 

نمشد تشد  کی  اب  راذگم  ارمنم  يریپ  رب  نک  محر  اناوج !

نک رت  نامشچ  نیارب  یمحر  ایبنک  رظن  کی  ردام  يوس  اناوج !

ییانشآ موسر  عطق  نکمییادج  اب  یشاب  هدرک  وخ  رگا 
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سرپ ام  كانمن  هدید  بآ  سرپ ز  ام  كانمغ  لد  لاح  یهگ 

(2) تسا بابک  مغ  زک  یلد  نآ  ًاصوصختسا  باوث  ناکانمغ  ناج  زا  ل�وس 

ص:104

.فرژ يایرد  عضوم  نیرت  قیمع  ایرد ، ود  نایم  نوخ :  هَُّجل  - 1
ص 132. یناپمک ، یناهفصا  يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ناوید  - 2
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ياثر  رد 

یلیل ناوج  مغز  نوخ ،  دش  هراخ  ِگنس  ِلد 

یلیل ناوتان  لد  نونجم  هتشگ  هک  بجع  هن 

رون کلف  کی  تفرب  هاش  نشور  مشچ  ود  ز 

یلیل ناور  نتز  هک  ای  ناور ،  دش  همیخ  وچ ز 

هدازهاش قارف  روش  زا  دش  نوخ  هاش  لد 

یلیل ناغف  مرح و  ناوناب  ياون  ز 

تسد زا  هدرب  هک  رذگب  يرُمق  روش  ثیدحز 

یلیل ناتساد  مغ  ناتسدرازَه ، دص  لد 

مغ نیز  تخیرب  نیشن  هردس  رئاط  لاب  رپ و 

یلیل نایشآز  داتفا  تّزع  يامه  وچ 

(1) یهلا یّلجت  روط  هلخن  داتف  وچ 

یلیل ناشف  ررش  ِهآ  دش  دنلب  کلف  هب 

یلیل نابز  نانک  هیوم  نانَکوم ،  دورسبربکا  ياسکشم  هّرط  دش  باضخ  نوخ  هب  وچ 

ص:105

نآ رب  ار  یلاـعت  قح  راونا  یّلجت  روط ، هوک  یلاوح  رد  نمیا  يداو  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتـخرد  یهلا :  یّلجت  روـط  هلخن  - 1
.دوب هدرک  هدهاشم  تخرد 
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یلیل ناج  تخوسب  هناورپ  وچمه  زور  بشردام و  زورف  ناهج  عمش  يا  وت ! ترسحز  هک 

یلیل ناشن  یب  فسوی  زا  میوج  هناشن  هکیکاچ  كاچ  وت   (1) اغَد گرگ  هجنپز  نانچ  هن 

یلیل ناتسوب  ِلگ  نوچ  ناشن  کلف  دهدنار  یلگ  هخاش  وت  وچ  مدیرورپ  دیما  هب 

یلیل نابیاس  هدش  ِین  رب  وت  رس  افسامبایب ! لد  ماک  وت  ورس  هیاس  ریز  هب  هک 

یلیل نامگ  رد  هثداح  نیا  دوبن  ادخ  هبنمشد  دنب  ریسا  نم  نم ،  ربارب  ِین  هب  وت 

یلیل نامدود  تساخرب ز  دود  تفرب و  هکیناوج  ناهج  کی  يداماد  يوزرآ  نم و 

یلیل ناتسناهج  عمش  ناهج  کی  زوس  نمیتیگ و  ياشگلد  هلال  نمچ  کی  غاد  نم و 

یلیل ناهدرکش  ماک  یخلت  روش  نممدارمان و  زیزع  ِمادنا  ْورس  دای  نم و 

(2) یلیل ناتسآ  هدنب  رِقَتْفُم ،»  » راز لددزاون  مغ  ياون  هب  وناب  روشز ، بجع  هن 

ص:106

.هدازمارح تساران ،  راوخمدرم ، گرگ  اغَد :  گرگ  - 1
ص 133. یناپمک ، یناهفصا  يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ناوید  - 2
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مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  عیضر  لفط  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  هّللادبع  حدم  رد 

رت دَوب  کشا  لفطز  یتیگ ، ردام  رانک 

رغصا یماک  هنشت  موقلح و  یکشخ  دای  هب 

تمارک دهم  ِحیسم  تماما ،  (1) ِيْدَث عیضر 

ربکا قلاخ  ّیلو  تمایق ، زور  عیفش 

ربمیپ هیبش  ِیناث  یلزی  مل  نسح  هبتدحو  دهاش  عمج و  عمش  یلزا  لفحم  هب 

...رهظم هدش  ار  رون »   ُ هّللا  » ِتیآ تعلط ، هبتیالو  ناتسآ  ِيّرُد  بکوک  هناگی 

رتوکن راب  رازه  لبلبز  همغن  روش و  هبلبنس  قنور  هّرط  هب  لم ،  لگ و  کشر  هرهچ  هب 

رواد یفخم  ْزنَکز  ناشخدب ، هن  نمی  زا  هنناشخرد  لعل  قیقع و  ناشخر ، رهوگ  وچ  شبل 

رذآ هدز  ار  تسود  ناجرم  دش و  ابرهک  وچشیازف  حور  لعل  توقای  هک  درد  غیرد و 

ص:107

.ناتسپ ْيْدَث :  - 1
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(1) رّوصَُتیال هک  یگنشت  زا  دش  هدرسف  نانچتوارط  هتفرگ  وا  زا  باریس  هچنغ  هک  یبل 

رثوک همشچ  کشر  دوب ،  شبل  لیبسلس  هکایرد  بل  رد  دنام  کشخ  یبل  بآ ،  طحقز 

ردنکس رضخ و  هایحلا  نیع  أدبم  دوب  هکیتسه  نمرخ  هب  ررش  دز  شطع  زوسز  یبل 

رّدقم رادبآ  ناکیپ  مد  زا  شبآ  دشاجیَه  هشیب  ریش  هچب  نآ  وچ  ریش  تشادن 

ربلد هولج  قوشز  ّمنرتم  وا  نابزتدحو  هداب  قوذ  مّسبت ز  هب  وا  نابل 

رهاوخ ردام و  مشچ  نوخ ز  ردپ و  يوزاب  زدز  رس  لگ و  نوچ  يولگ  نآ  گندخ  راخ  دیرد 

رجنخ وچ  هدنُرب  كوان  فده  ولگ  دش  وچدش  نمی  قیقع  ندب  راگنز  ندع  رُد 

رّقحم تسا  يا  هفحت  تسود  يا  نم  حیبذ  نیا  هکالاب  هب  دناشف  یمه  نوخ  الب  تشد  لیلخ 

(2) رک کلف  شوگ  داب و  روک  کلم  مشچ  هک  دزسنایارس  هحون  روش  نایگدرپ و ز  ِکشا  ز 

ص:108

.ددنب یمن  تروص  دوش ،  یمن  رّوصت  رَّوصَُتیال :  - 1
ص 151. یناپمک ،  یناهفصا  يورغ  نیسحدمحم  خیش  جاح  ناوید  - 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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